
Rewolucja w pleszewskiej  
komunikacji miejskiej
Nowe rozwiązanie wchodzi w życie od kwietnia 2021 roku.  
Ekologiczne autobusy będą regularnie krążyć po mieście,  
a kierowcy spoza Pleszewa skorzystają z przewozów za darmo.

To rewolucja w pleszewskiej ko-
munikacji. Dwa niskopodłogowe 
małe autobusy przez cały dzień ob-
jeżdżać będą pętlowo Pleszew wraz 
z częścią Zielonej Łąki. Powstanie 
wiele nowych przystanków, w tym 
na rynku. 

Zaplanowano dużą częstotliwość. 
Na podwiezienie będzie można li-

czyć co dwadzieścia minut! Linia 
obejmie również ważne miejsca 
użyteczności publicznej, w tym: in-
stytucje kultury i administracji, szpi-
tal, cmentarze, ogrody działkowe. 

Wszystko po to, aby ograniczyć 
ruch samochodowy oraz poprawić 
przystępność i użyteczność komu-
nikacji miejskiej. Cena biletów ma 

być bardzo zachęcająca, a dla po-
siadaczy miejskiej karty Senior PPL 
60+ wręcz symboliczna. Dotychczas 
to właśnie przedstawiciele star-
szego pokolenia sygnalizowali pro-
blem z dotarciem do poradni znaj-
dujących się w szpitalu przy ulicy 
Poznańskiej. 

cd. s. 3

Szkoła w Lenartowicach 
po nowemu s. 7
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Zajezdnia Kultury  
pod pełną parą s. 15-16

Kultura zyskuje nowe oblicze. 
Pełnię możliwości poznamy  
po zakończeniu epidemii.

Podsumowanie 
działań samorządu 
obecnej kadencji  
s. 9 – 15

Śmieci na wagę złota 
s. 5

Dlaczego coraz więcej płacimy 
i jak ograniczyć podwyżki? 
Wywiad z Angeliką Sołtysiak 
z Urzędu Miasta i Gminy. 
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Nowe miejskie autobusy otrzymają nowoczesny design.



Oddajemy w Wasze ręce pierwsze wydanie kwartal-
nika Flesz PPL, który tytułem nawiązuje do naszego te-
lewizyjnego serwisu informacyjnego ukazującego się co 
miesiąc na YouTube oraz na Facebooku.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy Mieszkańcy, 
szczególnie seniorzy, mają dostęp do mediów elektro-
nicznych. Komercyjne media, których profesjonalizm 
wysoce cenimy, nie mają możliwości przedstawienia na 
swoich łamach w tak szeroki sposób działań samorządu 
Miasta i Gminy Pleszew z uwagi na fakt, że obejmują cały 
teren powiatu lub południowej Wielkopolski. Nasz Flesz 
PPL jest zatem uzupełnieniem sfery informacyjnej. Nie 
ma stanowić konkurencji dla nikogo i niczego. 

Na naszych łamach chcemy pokazywać inwestycje, 
które realizujemy na terenie naszej Małej Ojczyzny, spra-
wy wielkie i małe – ale równie ważne dla społeczności 
czy mikrospołeczności. Będziemy pisać o ważnych wy-
darzeniach, działaniach organizacji pozarządowych, ini-
cjatywach oraz naszej historii. Mamy nadzieję, że aktyw-
nie włączycie się w powstawanie kolejnych numerów, 
bowiem z przyjemnością poinformujemy o ciekawym 

przedsięwzięciu lub opublikujemy wartościowy mate-
riał historyczny (kontakt w stopce na str. 19). 

W prasowym debiucie pragniemy Wam przybliżyć 
przede wszystkim naszą autorską koncepcję komunika-
cji miejskiej. Połączenia „wystartują” już w kwietniu tego 
roku (str. 1 i 3). Autobusy będą jeździły często i z  taką re-
gularnością, że bez trudu zapamiętamy rozkład, a ocze-
kiwanie na kolejny pojazd będzie trwało chwilę.

Polecam także wywiad z panią Angeliką (str. 5), która 
odpowiada u nas za gospodarkę odpadami. Myślę, że 
bardzo klarownie wytłumaczyła skąd biorą się ceny 
za odbiór śmieci. Na stronach 9 -15 pokusiliśmy się 
o podsumowanie minionych dwóch lat działalności 
mojej – jako Burmistrza oraz Rady Miejskiej. 

Dalej znajdziecie m.in. krótkie felietony dotyczące 
seniorów, historii, bezpieczeństwa. Jest nawet przepis 
na słodkości, za których wspaniałość ręczę osobiście... 
A więc smacznego... ! 

Szanowni państwo, Czytelnicy, drodzy Mieszkańcy!

Krótko

Szkolenia 
komputerowe  
i drugi nabór
Po złagodzeniu obostrzeń sanitarnych powró-
cą (zawieszone obecnie) bezpłatne szkolenia 
komputerowe dla seniorów w ramach progra-
mu „Latarnicy 2020”. 

Zajęcia zostaną przeprowadzone dla osób, które 
nie zdążyły z uwagi na pandemię dokończyć kur-
su. Ponadto zrealizowane będą dla tych, którzy 
jeszcze nie rozpoczęli nauki, choć są zapisani.

Jednocześnie wystartował drugi nabór uczest-
ników. Zainteresowani proszeni są o kontakt 
z numerem 742 83 37. Choć „Latarnicy 2020” 
dedykowani są głównie osobom starszym, to do-
puszcza się udział osób młodszych (dorosłych).

Tematyka kursu dostosowana jest do umiejęt-
ności uczestników. Prowadzone są grupy „od 
podstaw” oraz dla osób potrafiących obsługiwać 
komputer w stopniu podstawowym. Omawia 
się również zagadnienia związane z bezpieczeń-
stwem w sieci, elektronicznym dostępem do 
usług (np. administracja, służba zdrowia), banko-
wością elektroniczną itp. 

Z Facebooka 

wybrane komentarze 
dotyczące nadania nowemu 
rondu nazwy „2020 roku”

program „kociołek” 
w 2020 r.

„Kociołek” jest programem Miasta i Gminy Ple-
szew oferującym dopłaty do likwidacji pieców 
kaflowych oraz węglowo-miałowych starej ge-
neracji. Warunkiem uzyskania dotacji jest rów-
nież instalacja kotłowni zasilanej gazem, prądem 
elektrycznym, pelletem. Dopuszcza się także ko-
tły węglowe nowej generacji. W budżecie Miasta 
i Gminy na rok 2021 na dotacje do wymiany źró-
deł ogrzewania zaplanowano 700 tys. złotych.

Gaz

Pellet

Węgiel

Pompa ciepła

miasto - 80

miasto - 2

miasto - 3

miasto - 0

gmina - 29

gmina - 6

gmina - 82

gmina - 9

199 umów

852.455,73 zł

Zrealizowano

(pisownia komentarzy oryginalna) na łączną kwotę
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Arkadiusz Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Według mnie taka nazwa jest potrzebna. Argu-
menty że źle się kojarzy są bezsensowne. Życie nie 
składa się tylko z dobrych chwil. Przed starością, 
chorobą i śmiercią nikt z nas nie ucieknie więc 
na siłę wymazywanie „złych skojarzeń” z życia 
codziennego byłoby absurdem.

Miłosz

Wybierali, jak chcieli, wybrali, kogo trzeba... 
Pozdrowienia od Jana Pietrzaka... duch komuny 
w ratuszu nie ginie...

Ireneusz

Moim zdaniem nazwa oryginalna a tak szczerze 
my Polacy nigdy z niczego nie jesteśmy zadowole-
ni taki dziwny naród. Bądźmy trochę pozytywni

teresa

Powinno nazywać się ronda Świętego Floriana 
przez sąsiadująca straż pożarna, nazwa 2020 to 
jakiś słaby żart

Bartek
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trwają już prace  

nad budową nadwozia 

pleszewskich 

autobusów. 

Rewolucja w pleszewskiej komunikacji miejskiej 

– Na terenach przy dworcu wą-
skotorowym oraz przy cmentarzu 
komunalnym powstaną bezpłatne 
parkingi buforowe. Kierowcy spoza 
samego obszaru miasta Pleszewa 
będą mogli wydrukować tam bez-
płatny bilet, który będzie uprawniał 
do darmowego korzystania z tych 

przewozów – zapowiada Burmistrz 
Arkadiusz Ptak.

Pojazdy w drodze przetargu już 
zakupiło Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, które będzie operatorem 
nowej linii oznaczonej jako „PL”. 
Niskopodłogowe autobusy marki 
MAN spełniać będą normę emisji 

spalin EURO 6. Jeśli chodzi o wy-
posażenie, warto odnotować m.in. 
monitoring wewnętrzny wraz 
z funkcją nagrywania, system wy-
krywania zmęczenia kierowcy oraz 
wiele innych najnowocześniejszych 
systemów poprawiających bezpie-
czeństwo. Liczba miejsc siedzących 
to 10, a stojących 15. Wejście oczy-
wiście dostosowane jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Można 
podróżować z wózkiem dziecięcym 
lub na wózku inwalidzkim. Koszt za-
kupu pojazdów to w sumie 898 tys. 
złotych. 

Jednocześnie nadal kursować 
będą komercyjni przewoźnicy: Ple-
szewskie Linie Autobusowe, MZK 
Ostrów Wlkp. oraz SKPL (linia 
wąskotorowa). 

Czy będzie obwodnica?

W 2026 roku ma rozpocząć 
się budowa nowej obwodnicy 
Pleszewa w ramach drogi  
krajowej nr 12.

Nowa trasa wyeliminuje ruch tran-
zytowy przez ulice: Niesiołowskiego, 
Hallera i Poznańską. Węzły zaplano-
wano w Zielonej Łące oraz w Brzeziu. 
To właśnie pomiędzy tymi miejsco-
wościami wytyczona zostanie droga. 
Władze Miasta i Gminy Pleszew są 
zdeterminowane, aby nowa obwodni-
ca powstała. Samorząd na swój koszt 
zlecił nawet wykonanie dokumentacji, 
którą przekazał Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. To znacz-
nie przyśpieszyło inwestycję.

rocznik pod znakiem 
„dwudziestki”

Same „dwudziestki” towarzyszą 
najnowszemu „Rocznikowi 
Pleszewskiemu”, który ukaże się na 
przełomie lutego i marca br. 

Tradycyjnie wydawnictwo dotyczyć 
będzie roku minionego – 2020. Oprócz 
informacji związanych z ostatnimi 
dwunastoma miesiącami, opracowano 
ciekawe artykuły historyczne, jak np. 
o komunikacji w latach 1928 – 1949. 
Warto dodać, że to jubileuszowa, dwu-
dziesta edycja książki. Kupić ją będzie 
można w Muzeum Regionalnym w Ple-
szewie za 20 zł. 

wszystkie wnioski  
na 500+ od nowa

W maju 2021 po raz ostatni 
zostaną wypłacone świadczenia 
500+ na podstawie dotychczas 
złożonych wniosków.

Wszyscy, którzy chcą dalej ko-
rzystać z tej formy wsparcia, muszą 
bezwzględnie złożyć nowe wnioski. 
Można je składać już w lutym i mar-
cu, ale wyłącznie drogą elektroniczną 
(bankowość elektroniczna lub ePU-
AP). W kwietniu pojawi się również 
możliwość składania tradycyjnych 
papierowych wniosków. Szczegóły 
m.in. na stronie internetowej mgops.
pleszew.pl. 

Grzegorz knappe – prezes zarządu  
przedsiębiorstwa komunalnego Sp. z o.o.

15 lutego odbieramy gotowe autobusy. Na ulicach powin-
ny zadebiutować w kwietniu. Do tego czasu powstaną też 

dodatkowe przystanki. Przebieg linii został opracowany przez wyspecjali-
zowaną firmę zewnętrzną zajmującą się audytami w komunikacji. Jest on 
optymalny pod względem „obłożenia” i rentowności. Aby realizować prze-
wozy, zatrudniliśmy pięciu nowych, doświadczonych kierowców. 

Opieka wytchnieniowa powróci?
Jest duża szansa, że w 2021 roku powróci Program Opieki Wytchnieniowej 
w Mieście i Gminie Pleszew. – To wielkie wsparcie dla wielu osób  
– tłumaczy dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Justyna Zawieja. 

Czym jest opieka wytchnieniowa? 
W wielu domach znajdują się osoby 
niepełnosprawne wymagające stałej 
opieki. Osoby sprawujące nad nimi 
pieczę, pomimo oddania i miłości ofia-
rowanej choremu, często same znajdu-
ją się w kiepskiej kondycji psychicznej. 
Dzieje się tak ze względu na niemoż-
ność spotkania się z przyjaciółmi, wyj-
ścia do kina, opuszczenia choćby na kil-

ka godzin podopiecznego, odpoczynku. 
Na pomoc przyszedł im zeszło-

roczny projekt Miasta i Gminy Ple-
szew zrealizowany przez MGOPS. 
Opiekunowie dwadzieściorga trojga 
niepełnosprawnych otrzymywali 
w miarę potrzeb „zastępstwa” świad-
czone przez wykwalikowane opie-
kunki. W tym czasie mogli załatwić 
swoje sprawy lub zwyczajnie odpo-

cząć. Blisko 130 tys. złotych na sfi-
nansowanie tych działań przekazał 
w formie dotacji wojewoda wielko-
polski. Pozostałe 20 procent kosztów 
pokrył samorząd gminny.

– Złożyliśmy nowy projekt - na rok 
bieżący. Mamy nadzieję, że zdobędzie-
my ponownie dofinansowanie woje-
wody i program wkrótce powróci – za-
powiada dyrektor J. Zawieja. 
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wpisali ścieżki rowerowe w ciasne centrum

Pleszew to jedno z najstarszych 
wielkopolskich miast. 
Charakteryzuje się bardzo ciasną 
zabudową oraz wąskimi ulicami 
w centrum. Pomimo tego udało się 
wpisać w infrastrukturę drogową 
ścieżki rowerowe.

Projektowanie ścieżek rowerowych 
przy nowo powstających arteriach lub 
szerokich wielkomiejskich ulicach jest 
znaczącym wyzwaniem. Jednak ska-
la trudności wzrasta jeszcze bardziej 
w takich układach urbanistycznych jak 
w Pleszewie i innych tego typu miej-
scowościach. Z jednej strony mamy tu 
wąskie ulice, z drugiej bardzo wysokie 
natężenie ruchu.

Wydzielenie ścieżek w naszym 

mieście rozpoczęło się od opraco-
wania koncepcji, co sfinansowano ze 
środków unijnych w ramach projektu 
„Smart Pleszew” (konkurs „HUMAN 
SMART CITIES. Inteligentne miasta 
tworzone przez mieszkańców”).

Później przyszedł czas na projekt 
i wykonanie. – Musimy zawsze zna-
leźć „złoty środek” – chodzi o kom-
fort rowerzystów, zmotoryzowanych 
i pieszych. Poza tym, należy zapewnić 
realną ochronę rowerzyście. Cyklista 
bowiem, jakoby „z automatu”, czuje 
się bezpiecznym na ścieżce. Jednak nie 
zawsze takim de facto jest, jeśli ścieżkę 
źle zaprojektowano. Kolejnym wyzwa-
niem są sieci infrastruktury podziem-
nej, które nie mogą biec pod ścieżką 

– tłumaczy autor koncepcji oraz doku-
mentacji technicznej Lech Marciniak.

Warto dodać, że wszelkie prace 

wymagały uzgodnień z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków.

więcej drzew, więcej tlenu

W ciągu ostatnich dwóch lat na 
terenie całej Gminy Pleszew 
przybyło ponad tysiąc drzew. 
Poprawiają one estetykę i mają 
zapewnić lepszą jakość powietrza. 

W ostatnich miesiącach roku 
kolejnych 70 drzew pojawiło się 
w kilku miejscach na terenie gmi-
ny Pleszew: na ul. Kasztanowej, ul. 
B. Krzywoustego, ul. Mieszka I, ul. 
Chopina oraz w Bógwidzach. – Dwa 
drzewa średniej wielkości zaspokaja-
ją zapotrzebowanie człowieka w tlen 
na cały rok. Ponadto pochłaniają 
dwutlenek węgla i zanieczyszczenia. 
Pełnią bardzo dużą rolę estetyczną, 

a to z kolei wpływa na ludzką psy-
chikę. Musimy odbetonować nasze 
otoczenie – tłumaczy Marta Chrza-
nowska, kierownik Wydziału Ochro-
ny Środowiska UMiG w Pleszewie. 
To jednak nie koniec planowanych 
nasadzeń w mieście i na terenach 
wiejskich. Chodzi m.in. o ulicę Sien-
kiewicza, gdzie po zakończeniu 
prac kanalizacyjnych i drogowych 
„wyrośnie” dziewięć grusz drobno-
owocowych. To specjalny gatunek 
miejski niepowodujący uciążliwości. 
Drzewa w mieście sadzone są tech-
niką bezpieczną dla infrastruktu-
ry podziemnej.

pleszew nagrodzony  
w prestiżowym konkursie 
architektonicznym 

„Pociąg do kultury” 
zdobył nagrodę główną 
w konkursie organizowanym 
przez Towarzystwo 
Urbanistów Polskich.

Prestiżowy konkurs na najlepiej 
zagospodarowaną przestrzeń pu-
bliczną w Polsce organizowany jest 
od 2007 r. przez Towarzystwo Urba-
nistów Polskich przy współpracy 
ze Związkiem Miast Polskich. Jego 
celem jest propagowanie najlep-
szych przedsięwzięć urbanistyczno 
-architektonicznych, utrzymanych na 
poziomie światowych standardów 
w tej dziedzinie. 

Pleszewski projekt pod nazwą 
„Pociąg do kultury” zdobył nagrodę 
główną konkursu w kategorii: Zre-
witalizowana miejska przestrzeń pu-
bliczna. Projekt rywalizował z osiem-
nastoma innymi z całej Polski, m.in. 
z Gdynią, Kielcami czy Tomaszowem 
Mazowieckim. Nowe siedziby biblio-
teki publicznej i domu kultury oraz 
teren wokół doskonale wpisały się 
w konkursowe reguły zmodernizo-
wanych terenów, a osobliwy kole-

jowo-historyczny charakter został 
zauważony przez specjalistów. - Kapi-
tuła Konkursu doceniła pomysłowość 
rozwiązań przestrzennych, precyzję 
w zachowaniu wartości historycznych 
oraz jakość społeczną wprowadzo-
nych zmian w procesie rewitalizacji 
– czytamy w uzasadnieniu werdyktu 
jury, w skład którego wchodzą wybit-
ni i doświadczeni polscy architekci. 

– Łącznie w zagospodarowanie 
tego terenu włożyliśmy ponad 15 mln 
zł. Nie byłoby tak spektakularnego 
efektu bez dofinansowania z Unii Eu-
ropejskiej w łącznej kwocie niemal 10 
mln zł i dobrej współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wiel-
kopolskiego – mówi Burmistrz Arka-
diusz Ptak.

Warto dodać, że inwestycje były 
możliwe również dzięki poprzednim 
władzom samorządowym. Za kaden-
cji Burmistrza Mariana Adamka oraz 
poprzednich Rad Miejskich prowa-
dzono sprawę przejęcia tych terenów 
od PKP oraz oddano do użytku nową 
siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy. wizualizacja ul. Sienkiewicza po nasadzeniach drzew.

Ścieżki odznaczają się od reszty jezdni m.in. kolorem nawierzchni.
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Wywiad numeru

Śmieci na wagę złota
Dlaczego tak dużo musimy płacić za odpady  
i czy możemy spodziewać się dalszych podwyżek 
– pytamy Angelikę Sołtysiak, kierownika Referatu 
Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy 
w Pleszewie. 

Pierwsze pytanie: dlaczego  
jest tak drogo? Czteroosobowa 
rodzina za śmieci musi zapłacić 
niemal 100 złotych miesięcznie... 

Odpady stały się w Polsce „złotym 
biznesem”, ale nie dla gmin i nie dla 
mieszkańców. Ceny odbioru odpadów 
to suma opłat, jakie wnosimy jako Gmi-
na Pleszew do Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Jarocinie (tzw. opłata na 
bramie), kosztów zbiórki (odbiór z po-
sesji, worki i pojemniki, utrzymanie 
Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
pracownicy obsługi). Do tego dochodzi 
transport do Jarocina. 

Co w takim razie ze zbiórki 
odpadów ma samorząd?

Odpowiadając żartem, można po-
wiedzieć, że ma tylko problemy, po-
nieważ obarczany jest winą za wysoką 
cenę, chociaż nie ma na nią żadnego 
wpływu. Miasto i Gmina Pleszew nie 
zarabia na tym ani grosza. Z resztą za-
brania tego nawet ustawa. Bilans musi 
wyjść dokładnie „na zero”. Tak więc sa-
morząd podwyżką opłat nie może sfi-
nansować np. budowy drogi. Opłata za 
odbiór śmieci wprost wynika z wymie-
nionych wyżej kosztów i tylko z tego. 

…nie zmienia to jednak faktu,  
że ostatecznie jest drogo…

Biorąc pod uwagę wciąż rosnące 
koszty życia, jest drogo. Ale musimy 
spojrzeć na inne miasta, aby dokonać 
obiektywnej oceny. Jarocin posiada 
u siebie Zakład Gospodarki Odpadami 
(co znacznie obniża koszty transportu). 
Ta gmina ma stawkę wyjściową od oso-
by zaledwie o złotówkę niższą niż my. 
Mieszkańcy miast Ostrów Wlkp., Kalisz, 
Krotoszyn, Poznań wraz z okalającymi 
gminami płacą jeszcze więcej niż my. 

Z czego wynikają podwyżki, 
których doświadczyliśmy już 
kilkakrotnie? 

Po pierwsze: z tzw. „opłaty marszał-
kowskiej” czyli wprowadzonego przez 
Sejm rodzaju podatku, który odpro-
wadzany jest do Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu. W roku 2019 było 
to 170 zł od tony składowanych odpa-
dów, a od roku 2020 już 270 zł. 

Po drugie, w ciągu ostatnich lat kil-
kukrotnie wzrosły wspomniane „opła-
ty na bramie” w Zakładzie Gospodarki 
Odpadami. Na przykład w 2018 roku 
za tonę odpadów zmieszanych płacili-
śmy 270 zł, teraz już ponad 460 zł. 

Drastycznie w górę poszły też ceny 
odbioru tzw. „frakcji” odpadów – czyli 
tych jednorodnych, posegregowanych 
(np. szkło, plastik itp.). Do tego docho-
dzą podwyżki cen energii elektrycznej, 
którą zasilane są instalacje do prze-
twarzania odpadów itp. No i ostatnia 
sprawa: jako mieszkańcy nie jesteśmy 
mistrzami ekologii… 

Co to znaczy? Wychodzi tak, 
że im dłużej segregujemy, tym 
więcej płacimy….

Niestety, ale to nie jest prawda. Da-
jemy „frycowe” dlatego, że jako miesz-
kańcy wciąż źle segregujemy śmieci. 
Za odbiór nierzetelnie posegregowa-
nych odpadów płaci się więcej, znacz-
nie więcej…

Jak możemy źle segregować, skoro 
wszystko jest dokładnie opisane?

Przykłady można mnożyć. Pierw-
szy „z brzegu”: do nieodpowiednich 
worków (lub pojemników) na odpady 
zmieszane wrzucamy to, co powinno 
zostać odstawione do PSZOK: odpady 
ogrodowe, styropian, folie malarskie, 
materiały chemiczne, baterie, gruz, 
ziemię, kamienie, odpady poremonto-
we. Do kontenerów w domach wieloro-
dzinnych wkładamy wszystko „jak leci”. 
Dalej: ze zużytych sprzętów AGD wy-
montowujemy sobie części, które 
„mogą się przydać”. I wówczas zamiast 
zapłacić 42 złote za odbiór tony kom-
pletnych pralek automatycznych, pła-
cimy 2376 zł – o 5400% więcej. 

angelika Sołtysiak zachęca mieszkańców do rzetelnego segregowania odpadów.

Umyślny brak segregacji odpadów. zdjęcie po lewej: kontener przy budynku wielorodzinnym. Fotografia po prawej: popiół zmieszany z innymi odpadami.  
takie praktyki wpływają na cenę odbioru odpadów.
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Niejednokrotnie próbujemy 
„oszukać”, czyli np. gruz 
w pojemniku przysypujemy 
„właściwymi” odpadami… 

To dość krótkowzroczne i nieopła-
calne z puntu widzenia całej naszej 
społeczności. Przy wjeździe do Za-
kładu Gospodarki Odpadami dokład-
nie sprawdzana jest „czystość odpa-
dów”. Jeśli (na przykład) w śmieciach 
zmieszanych znaleziona zostanie 
porcja gruzu, drastycznie wzrasta 
opłata za przyjęcie tego konkretnego 
transportu. 

…tylko, że widzimy śmieciarki 
do których wszystko i tak jest 
wrzucane razem….

To kolejny mit. Nikt nie wkłada 
głowy do śmieciarki, aby zobaczyć 
jak jest ona zbudowana. Tymczasem 
wnętrze jej kontenera jest podzielone 
na dedykowane komory. Nic nie jest 
mieszane. 

Mówi się, że Przedsiębiorstwo 
Komunalne zarabia na sprzedaży 
surowców wtórnych…

Tak było kiedyś i ten zarobek był 
przeznaczany na częściowe pokrycie 
kosztów gospodarki odpadami, ob-
niżało to cenę dla mieszkańców. Jed-
nak od dawna PK nie może sprzeda-
wać butelek PET, szkła i makulatury. 
Przeciwnie – płacimy za odbiór tych 
surowców. 

Dlaczego w takim razie  
wozimy odpady do Jarocina?  
Nie można gdzieś indziej?  
Nie mogliśmy mieć tego u siebie?

Przy tworzeniu Zakładów Gospo-
darki Odpadami obowiązywała re-
jonizacja. To znaczy: wyznaczono 
lokalizację w Jarocinie, ponieważ był 
on centralnie położony wobec innych 
gmin, które miał obsługiwać. 

Sieć Zakładów została utrzymana, 
ale rejonizację zniesiono. Teoretycz-
nie moglibyśmy obecnie wozić odpa-
dy nawet do Przemyśla, ale wszędzie 
będzie dużo drożej. „Jarocin” ma dla 
nas najlepsze ceny. Koszty transportu 
również są najniższe. 

Czy ceny mogą jeszcze wzrosnąć?
To niestety nie jest zależne od Urzę-

du Miasta i Gminy. Nie my dyktuje-
my wysokość opłat. Cały czas jednak 
walczymy z tą perspektywą. Dlatego 
od stycznia osobno zbierany jest po-
piół. Stąd nowe pojemniki na odpady 
bio-kuchenne. Chcemy wyeliminować 
te frakcje z odpadów zmieszanych po 
to, aby zatrzymać wzrost opłaty za 
osobę w gospodarstwie domowym.

Co możemy zrobić?
Wiele zależy od rzetelności, z jaką 

będziemy segregować odpady w do-
mach, mieszkaniach, firmach. Dlatego 
prowadzimy akcje edukacyjne wśród 
młodzieży i dorosłych (konkursy, 
materiały informacyjne trafiające 
do gospodarstw domowych). Warto 
też zaglądać na stronę internetową  
segreguj.pleszew.pl, gdzie dostępna jest 
wyszukiwarka podpowiadająca, co zro-
bić z odpadem, gdy mamy wątpliwości. 
Kolejna sprawa: zużyty sprzęt AGD od-
dawajmy do sklepu, w którym kupuje-
my nowy. Wiele zależy od nas samych. 

Harmonogram wywozu odpadów 

Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałej

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałej

120 l

240 l

660 l

1 100 l

1 500 l

2 500 l

7 000 l

10 000 l

worek 80 l

worek 120 l

6,00 zł

12,00 zł

34,00 zł

58,00 zł

79,00 zł

132,00 zł

370,00 zł

529,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

24,00 zł

68,00 zł

116,00 zł

158,00 zł

264,00 zł

740,00 zł

1 058,00 zł

24,00 zł

36,00 zł

BIO

POPIÓŁ

ZMIESZANE 

listopad-marzec

październik-kwiecień

listopad-marzec

kwiecień-październik

-

kwiecień- październik

1 raz w miesiącu 2 razy w miesiącu

Koszty systemu odbioru
i zagospodarowania
odpadów

Ilość wyprodukowanych
przez mieszkańca
MiG Pleszew odpadów
komunalnych
w ciągu roku:

Koszty odbioru odpadów w ZGO Jarocin
(zł brutto za tonę)

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KARA

ZMIESZANE

464,40 

bio, popiół,
pozostałe

334,80

BIO
kuchenne,

ręczniki
papierowe  

356,40

POPIÓŁ

43%

51%

6%

ODBIÓR

 ZAGOSPODAROWANIE
W ZGO JAROCIN

OBSŁUGA

24,00 zł 48,00 zł

23,00 zł

421,20

RESZTKO-
WE

bez bio
i popiołu

2013

216 kg

2015

353 kg

miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość

miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość 
w przypadku zadeklarowania przydomowego kompostownika

W przypadku stwierdzenia braku segregacji 
w pojemniku/worku, zostanie naliczona 
kara w wysokości  48 zł od każdego 
mieszkańca korzystającego z danego 
pojemnika/worka.  Np. posesja zamiesz-
kiwana przez 4 osoby to kwota 192 zł.  

2017

406 kg

2019

457 kg

Objętość
(worek/pojemnik) Stawka

Stawka
podwyższona

(brak segregacji)

Samochody odbierające odpady wyposażone są w oddzielne komory i posiadają 
zdolność zgniatania odpadów, dzięki czemu możemy załadować ich więcej. 
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Jest boisko w Grodzisku, będą kolejne
Mieszkańcy Grodziska i okolic już 

mogą korzystać z nowego boiska ze 
sztuczną trawą. Inwestycję wartą 
550 tys. zł zrealizowała spółka Sport 
Pleszew. Oprócz samego placu do 
gry, zamontowano ławki, ogrodzenie, 
kosze na śmieci. 

Jeszcze w roku 2021 powstaną 
kolejne podobne obiekty, tym ra-
zem z nawierzchnią poliuretanową. 
Pierwsze: w Sowinie Błotnej (tu 
dofinansowanie 216 tys. zł z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej). 
Drugie: na Osiedlu nr 6 – rejon ulicy 
Chopina. 

Miliony dla szkoły w lenartowicach
4,5 miliona złotych kosztować może rozbudowa i modernizacja  
szkoły w Lenartowicach. To kolejny etap poprawy warunków  
placówek oświatowych na terenach wiejskich.

Od wielu lat systematycznie po-
lepszają się warunki w szkołach 
podstawowych i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gmi-
nę Pleszew. Doposażenia, remonty 
i nowe klasopracownie realizowane 
są każdego roku. Prace szczególnie 
cieszą na terenach wiejskich. 

Kolejną wielką inwestycją jest bu-
dynek „podstawówki” w Lenartowi-
cach. – Dobudowane zostanie całkiem 
nowe skrzydło, które zapewni cztery 
nowe sale dydaktyczne. Gruntowny 
remont, łącznie z wymianą stolarki 
okiennej, przejdzie stara część szkoły. 
Pomyśleliśmy również o przedszko-
lakach, które po remoncie korzystać 
będą z dużych i pięknych sal – wylicza 
Burmistrz Arkadiusz Ptak. 

To jednak nie koniec prac za-
planowanych na najbliższe miesią-
ce. Ważna jest też ekologia. Stąd 
remont kotłowni i przejście na 
ogrzewanie gazowe. Naprawiony 
zostanie dach. Planowana jest insta-
lacja paneli fotowoltaicznych. Wokół 
obiektu wykonany zostanie dre-
naż zapewniający suchość murów.  
Na realizację całego zadania Miasto 
i Gmina Pleszew otrzymało 3 mln 

złotych dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Kolejne 1,5 miliona pochodzi z bu-
dżetu samorządu. – Dla społeczności 
szkolnej to najlepsza wiadomość 2020 
roku. Obecnie mamy 170 uczniów i 50 
przedszkolaków, a w przyszłym roku 
szkolnym będzie ich więcej. Szkoła 

ma bardzo dobre położenie, świetnie 
skomunikowane z nowym osiedlem. 
Stąd mamy nadzieję, że po remon-
cie i rozbudowie znajdzie się jeszcze 
więcej rodziców wybierających tę 
placówkę dla swoich pociech – mówi 
Kierownik Wydziału Edukacji UMiG 
Ilona Błaszczyk.

Nowe place zabaw 
i siłownie głównie  
na wsiach

Nowe urządzenia do siłowni 
zewnętrznych i placów zabaw 
zakupiono i zamontowano jesz-
cze w grudniu 2020 roku. Sprzęt 
pojawił się przede wszystkim na 
terenach wiejskich. 

Wartość zakupionego wyposażenia 
to ponad 200 tysięcy złotych. Gros z tej 
kwoty pochodziło z (wydzielonych 
w ogólnym budżecie) funduszy sołec-
kich i osiedlowych.

Zupełnie nowe place zabaw po-
wstały w Lenartowicach, Zawadach 
i Zielonej Łące. Istniejące już tego typu 
miejsca doposażono w Nowej Wsi, Jan-
kowie oraz w Pleszewie na ul. Wierz-
bowej i ul. Piaski.

Siłownie zewnętrzne zainstalo-
wano w Taczanowie Drugim, Dobrej 
Nadziei, Suchorzewie, w pleszewskim 
Ogrodzie Jordanowskim (siłownia dla 
dzieci) i przy ul. Szenica w Pleszewie 
(siłownia dla dzieci). Dodatkowe urzą-
dzenia otrzymały natomiast osoby 
ćwiczące „pod chmurką” swoją tęży-
znę fizyczną w Baranówku.

Nowi mieszkańcy  
na lekcjach polskiego 

Działa już pleszewski program 
wsparcia dla rodzin zza wschodniej 
granicy. Cudzoziemcy uczą się m.in. 
języka polskiego. 

Zajęcia odbywają się regularnie 
w Centrum Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich. Prowadzi je Marcin 
Bogacz, polonista i rusycysta. - Nauka 
dużo łatwiej przychodzi dzieciom, któ-
re i tak uczęszczają do miejskich szkół. 
Dla dorosłych jest to większe wyzwanie 
– mówi nauczyciel. Gdy warunki po-
zwolą, wszyscy cudzoziemcy zostaną 
także objęci wsparciem środowisko-
wym. - Chcemy te osoby oprowadzić po 
instytucjach, miejscach kulturotwór-
czych, a nawet zaprosić do kawiarni 
i restauracji – zapowiada szefowa 
CWIO Lucyna Roszak. Ze wsparcia 
mogą skorzystać wszyscy obcokra-
jowcy legalnie przebywający na tere-
nie Gminy Pleszew, a jest ich średnio 
około pięćdziesięcioro. 

Jeszcze w tym roku szkoła w lenartowicach zyska nowe oblicze  
z zewnątrz i wewnątrz.

Nowoczesne boisko sportowe w Grodzisku posłuży nie tylko dzieciom i młodzieży. 
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wysypią odpady z pojemnika  
i sprawdzą, jak segregujesz
– Będą kontrole jakości segregacji śmieci. Natomiast w kwestii niewłaściwego 
palenia zakończyliśmy dwuletni okres pouczeń, a zaczynamy czas bezwzględne-
go karania – zapowiada Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Duszczak.

Dwa fakty. Pierwszy: rok 2018 
– Pleszew na liście najbardziej zanie-
czyszczonych (smog) miast w Europie 
wg. Światowej Organizacji Zdrowia. 
Drugi: widmo kolejnej podwyżki cen 
za wywóz odpadów spowodowanej 
m.in. niedbałą segregacją. 

Inwentaryzują kotły
Aby poznać skalę problemu, Straż 

Miejska rozpoczęła inwentaryzację 
źródeł ciepła. Aktualnie sprawdzono 
już kotłownie na wszystkich pose-
sjach w Pleszewie, Marszewie, Brze-
ziu i większości Zielonej Łąki. W tym 
roku przyjdzie czas na pozostałe miej-
scowości gminy. Każdy spisany „kop-
ciuch” otrzymuje naklejkę z wyzna-
czonym terminem zezłomowania. Po 
jego upłynięciu Straż przeprowadzi 
rekontrolę. 

Koniec pouczeń
Z drugiej strony stajemy się coraz 

bardziej czujni. Na stronie interneto-
wej syngeos.pl możemy monitorować 
jakość powietrza dzięki dziewięciu 
urządzeniom (czujnikom), z czego 
pięć zakupiono w ramach projektu 

„Smart Pleszew”. Coraz więcej osób za-
wiadamia też Straż Miejską o spalaniu 
odpadów. Aż 60% interwencji „muni-
cypalnych” dotyczy właśnie tego pro-
cederu. – Przez dwa lata pouczaliśmy, 
edukowaliśmy, a karaliśmy w drastycz-
nych przypadkach lub za recydywę. To 
wystarczy. Od tego roku żadnej taryfy 
ulgowej. Za spalanie odpadów man-
dat pewny jak w banku, nawet 500 zł 
– zapowiada Komendant SM Zbigniew 
Duszczak. 

Śmieci na platformie
Nowy priorytet na rok 2021 to 

kontrola segregacji śmieci, z którą 
w Pleszewie jest duży problem (wię-
cej na ten temat czytaj na stronie 
5 i 6). Jeśli jej jakość się nie popra-
wi, niechybnie czekają nas kolejne 
podwyżki za odbiór odpadów przez 
zakład w Jarocinie. Tu Komendant 
Duszczak zapowiada wspólne dzia-
łania z Przedsiębiorstwem Komu-
nalnym. – Regularnie, wyrywkowo, 

rondo z kontrowersyjną nazwą już otwarte
Zbieg ulic Słowackiego, Bogusza 
i Targowej. Nazwa tego miejsca 
wywołała kontrowersje 
i dyskusje w całej Polsce. Rondo 
2020, bo o nim mowa, zostało 
oficjalnie otwarte.

Kilka tygodni temu Rada Miejska 
w Pleszewie, na wniosek Burmistrza 
Arkadiusza Ptaka, dla nowego skrzy-
żowania z ruchem okrężnym uchwa-
liła nazwę „Rondo 2020”, co stało się 
przedmiotem dyskusji w całym kraju. 
Wśród zwolenników dominowała opi-

nia, że upamiętnia poświęcenie osób 
walczących „na pierwszej linii fron-
tu” z epidemią oraz jej ofiary, a także 
inne nieprzeciętne wydarzenia 2020 
roku. Przeciwnicy uznali takie miano 
za nietrafione, wywołujące negatywne 
emocje. Nie brakowało głosów pro-
ponujących tradycyjne nazewnictwo 
(np. patriotyczne), ale i orędownicy 
niesztampowego rozwiązania równie 
silnie akcentowali swoje racje.

Ostatecznie pod koniec grudnia 
2020 oficjalnie oddano inwesty-

cję. Jednak nowe rondo to jedynie 
część większych robót wykonanych 
w ramach kolejnego etapu prowadzo-
nej od kilku lat rewitalizacji terenów 
pokolejowych i ich okolic. Tym razem 
przeprowadzono modernizację ulicy 
Targowej wraz z nową infrastruktu-
rą podziemną, podbudową, asfaltem, 
oświetleniem ledowym. Od nowa 
zbudowano też przejazd kolejowy, 
wykonano chodniki i ciągi pieszo – ro-
werowe. Zadbano o zieleń, a zgodnie 
z planem to kilkadziesiąt nowych 

drzew oraz tysiące sadzonek krzewów 
innych roślin.

Koszt tego etapu rewitalizacji to 
blisko 4,35 mln złotych. Z tego ponad 
1,8 mln złotych stanową środki Miasta 
i Gminy Pleszew, a resztę uzupełnia do-
finansowanie z Powiatu Pleszewskiego 
oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolejnym krokiem będzie budowa 
ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolei 
wąskotorowej oraz zagospodarowanie 
drugiej części placu pomiędzy biblio-
teką a targowiskiem. 

telefon 
do Straży Miejskiej 

to 986

będziemy sprawdzać rzetelność segre-
gacji. W dniu wystawiania odpadów 
przed posesje, wykorzystamy auta 
z platformami będące w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa. Na nie będzie wysy-
pywana zawartość sprawdzanych po-
jemników, worków. Obecnie segrega-
cja jest już obowiązkiem, a za jej brak 
również grozi mandat do 500 zł oraz 
kara z Przedsiębiorstwa Komunalnego 
– tłumaczy Z. Duszczak. 

Bez Straży nie ma ekologii
– Tam gdzie nie ma straży miej-

skiej, jest problem z egzekwowaniem 
porządku – dodaje Komendant. Stąd 
całkiem niedawna reforma pleszew-
skiej Straży Miejskiej, której obsa-
da została zwiększona do ośmiorga 
„mundurowych”. Z myślą o dozorze 
lasów pod kątem nielegalnego wy-
wozu śmieci, służba ta otrzymała sa-
mochód terenowy oraz fotopułapkę. 
Wydłużono również godziny pracy. 
Obecnie strażników zastaniemy w ich 
siedzibie przy Placu Kościelnym od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 6.00 do 22.00. Nie oznacza to 
jednak, że w weekendy nie można 
się spodziewać ich interwencji, np. 
w przypadkach związanych ze spa-
laniem śmieci, plastików i innych za-
bronionych materiałów. 

w tym roku należy spodziewać się kontroli jakości segregacji śmieci. 
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dryjański dariusz
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 603 079 514

Garsztka renata
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 600 350 466

Gawrońska Bernadeta
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 662 816 610

Gil wiesława
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 504 002 747

Hartleb piotr
prawo i Sprawiedliwość

e-mail: phartleb@gazeta.pl

przewodnicząca rM

adela Grala - kałużna
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 507 117 214

Hyla elżbieta
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 504 042 055
e-mail: osiedle5.pleszew@wp.pl

Jenerowicz Grzegorz
prawo i Sprawiedliwość

e-mail: grzegorzjen@op.pl

kaczmarek Błażej
koalicja Obywatelska

tel. 796 008 022
e-mail: blazejkaczmarek@o2.pl

kowcuń eryk
Stowarzyszenie „przyjazny Samorząd”

e-mail: kowcun@poczta.onet.pl

kusiakiewicz piotr
koalicja Obywatelska

tel. 600 700 781, e-mail:
piotr.kusiakiewicz@lexpartner.pl

ładziński Maciej
prawo i Sprawiedliwość

tel. 503 107 129
e-mail: maciej.ladzinski@o2.pl

Melka kinga
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 511 101 604

Molska Jolanta
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 606 895 892

Noskowski Jan
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 798 440 922

Sroczyński Jan
koalicja Obywatelska

tel. 609 222 924
e-mail: sanwod@vp.pl

Szczepaniak anita
koalicja Obywatelska

tel. 664 976 794

Szehyński karol
Stowarzyszenie „przyjazny Samorząd”

tel. 500 191 015
e-mail: szehynski.karol@gmail.com

trawińska katarzyna
prawo i Sprawiedliwość 

tel. 665121 971

wysocka-Balcerek 
Małgorzata

koalicja Obywatelska
tel. tel. 607 227 377

e-mail: mlehsel@gmail.com

Żarnowska dorota
Miłośnicy ziemi pleszewskiej

tel. 663 599 727

rada Miasta i Gminy pleszew składa się z 21 radnych 
Z radnymi Rady Miejskiej można także kontaktować się za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej w Pleszewie, 
ul. Rynek 1, tel. 62 74 28 307.

dwa lata kadencji - podsumowanie 
działań samorządu od listopada 2018 r.
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zakres danych kontaktowych (telefon, e-mail) podany został zgodnie z indywidualną decyzją każdego z radnych.
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Inne życie samorządu
Końcówka roku 2018 przyniosła spore zmiany w pleszewskim samorządzie. Do głosu doszły kobiety. 
W nowo wybranej Radzie Miejskiej znalazło się ich aż jedenaście. Rajcom w obradach przewodniczy 
Adela Grala – Kałużna. Mężczyźni zrezygnowali też z monopolu na innych najwyższych stanowiskach. 
Pierwszy od 21 lat nowy Burmistrz – Arkadiusz Ptak na jednego z dwóch zastępców wybrał Izabelę 
Świątek. Ta ekipa na „dzień dobry” musi się jednak mierzyć z sytuacją bezprecedensową dla polskich 
samorządów. 

Jednym z głównych dochodów 
gmin jest udział w podatkach PIT i CIT 
wpłacanych do Urzędu Skarbowego 
przez mieszkańców i zarejestrowane 
firmy. Mówiąc kolokwialnie: samo-
rząd dostaje swoją „działkę” z daniny, 
którą płacimy od dochodów na rzecz 
Państwa. 

COVID-owa  
rzeczywistość

Wraz z wprowadzeniem zerowego 
PIT-u dla osób poniżej 26. roku życia, 
do lokalnej kasy automatycznie zaczę-
ło wpływać mniej pieniędzy. COVID 
„zaatakował” też samorządy. Spadek 
dochodów firm lub utrata pracy przez 
pracowników dotkniętych branż, rów-
nież zaskutkowały mniejszymi wpły-
wami dla Gminy. W roku 2020 straty 
Miasta i Gminy w udziałach w podat-
kach PIT i CIT wyniosły aż 1,7 mln zł. 
Samorząd Miasta i Gminy zapropono-
wał też ulgi w opłatach lokalnych dla 
osób dotkniętych pandemią. 

Więcej zadań,  
mniej pieniędzy

Od lat rośnie ilość zadań przekazy-
wanych samorządom przez rząd, ale 
bez pieniędzy na ich realizację. Co-
raz więcej trzeba również dokładać 
„z własnych” do bieżącego funkcjono-
wania oświaty. Subwencja rządowa 
(pieniądze przekazywane przez Pań-
stwo na szkoły) nie pokrywa nawet 
podstawowych kosztów. W latach 
2019 – 2020 z kasy samorządowej 
musieliśmy dołożyć do szkół 30 mln 
zł (nie licząc inwestycji).

Miliony na inwestycje
Pomimo gorszej sytuacji inwestycje 

w latach 2019 – 2020 to kwota po-
nad 70 mln zł! Za nami rewitalizacja 
obszarów kolejowych od ul. Sienkie-

wicza po ul. Targową wraz z utwo-
rzeniem biblioteki i domu kultury 
w obiektach dworcowych (w sumie 
ponad 19 mln zł). Kolejne mniejsze 
i większe inwestycje drogowe moż-
na by długo wyliczać. Pleszew sta-
je się bardziej przyjazny. Świadczą 
o tym chociażby prezentowane zmia-
ny w komunikacji miejskiej, nowe 
drzewa odmieniające nasze otoczenie, 
widoczna poprawa jakości powietrza. 
Budujemy bezpieczne ścieżki rowe-
rowe. Po odwołaniu obostrzeń wróci 
bogata oferta kulturalna – ze szcze-
gólnym uwzględnieniem seniorów.  
Jak wspomnieliśmy, samorząd musi 
„łatać dziurę” w subwencji oświato-
wej. Pomimo tego przez dwa lata w po-
prawę infrastruktury szkolnej i przed-
szkolnej zainwestowaliśmy ponad 2,5 
mln zł. W kwocie tej znajdują się nie 
tylko efektowne modernizacje, jak ta 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie, 

czy przedszkoli „Bajka” i „Słoneczne”. 
Są też bowiem mniejsze, jednak bar-
dzo ważne działania, jak np.: wymiana 
okien w przedszkolu w Dobrej Na-
dziei, zmiana ogrzewania na gazowe 
w przedszkolu w Kowalewie. 

30 milionów dotacji
Do grupy bardzo dobrych wiado-

mości należy zaliczyć Program Smart 
Pleszew o wartości 3 mln zł. Te środki 
przeznaczone są na działania, projek-
ty i analizy ekologiczne, których efekty 
już odczuwamy (zrealizowane inwe-
stycje) albo procentować będą w przy-
szłości (dokumentacja pod przyszłe 
inwestycje). „Na Smarta” samorząd 
pozyskał ponad 2,3 mln zł dofinan-
sowania z Unii, ale łączna kwota pozy-
skanych środków zewnętrznych w la-
tach 2019 – 2020 to ponad 20 mln zł. 
Także z ekologią związane są inwesty-
cje Przedsiębiorstwa Komunalnego 

w Pleszewie, które w wymianę infra-
struktury podziemnej zainwestowało 
ponad 28 mln zł, z czego ze źródeł ze-
wnętrznych pozyskało kolejnych 10,5 
mln zł. 

Bezpieczniej
Burmistrz i Rada Miejska nie zapo-

mnieli o sprawach związanych z bez-
pieczeństwem. W obecnej kadencji na 
nowy sprzęt wygospodarowano ponad 
400 tys. zł. Z tego zakupiono samo-
chód dla Straży Miejskiej, wóz ratow-
niczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pleszewie, dofinansowano 
radiowóz dla policji. Znacząco został 
rozbudowany i zmodernizowany mo-
nitoring miejski. Osobną kwotą jest bie-
żące utrzymanie siedmiu Ochotniczych 
Straży Pożarnych, na co każdego roku 
przeznaczamy około 220 tys. zł. Po-
nadto kwotą 100 tys. zł dofinansowa-
ny został zakup respiratora dla szpitala. 

rewitalizacja terenów pokolejowych to wizytówka tej kadencji rady Miejskiej oraz Burmistrza.
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Pieniądze dla mieszkańców
Duże wsparcie udzielane jest rów-

nież bezpośrednio mieszkańcom. Na 
inwestycje ekologiczne (zmiany sposo-
bu ogrzewania, przydomowe oczysz-
czalanie ścieków, usuwanie azbestu) 
w ciągu dwóch lat udzielono dotacji 
na łączną kwotę przekraczającą 1,5 
mln zł. Samorząd wspiera również 
organizacje pozarządowe, w tym klu-
by sportowe. Tu suma przeznaczona 
w ciągu 24 miesięcy na ich działalność 
przekroczyła 4 mln zł. Znaczne środ-
ki otrzymuje dwadzieścia osiem so-
łectw. Tak zwanym funduszem sołec-
kim miejscowości wiejskie dysponują 
samodzielnie. Pieniądze przeważnie 
przeznaczane są na mniejsze inwesty-
cje – chodniki, place zabaw itp. W la-
tach 2019 – 2020 wspólnoty wiejskie 
otrzymały do rozdysponowania po-
nad 1,3 mln zł. Podobnie funkcjonuje 
fundusz dla dziesięciu osiedli. Każde 
z nich ma w budżecie Miasta i Gminy 
zabezpieczone 6 zł na mieszkańca, ale 
nie więcej niż 9 tys. zł w skali roku.

Ruch na rynku 
mieszkaniowym

Ożywienie obserwujemy na rynku 
nieruchomości. Pleszewskie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego 
(spółka miejska) w 2022 roku przeka-
że klucze do 96 mieszkań budowanych 

u zbiegu ulic Mieszka I, Poniatowskie-
go, Warneńczyka. Wcześniej, bo już 
w bieżącym roku, oddane przez PTBS 
zostaną pierwsze szeregowce przy uli-
cy Kaliskiej. Spółka przygotowuje się 

również do dwóch kolejnych inwesty-
cji mieszkaniowych: remontu kamieni-
cy przy ulicy Sienkiewicza (mieszkania 
pod wynajem) oraz budowy nowej ka-
mienicy przy ulicy Podgórnej (miesz-
kania komunalne). Samorząd regular-
nie wystawia także na sprzedaż nowe 
działki budowlane na terenach wiej-
skich. Planowane są budowy obiek-
tów mieszkalno – usługowych przy ul. 
Poznańskiej oraz ul. Ogrodowej. Warto 
odnotować oddane już budynki na Pla-
cu Powstańców oraz przy ul. Malinie. 

 Pleszew jest też miastem perspek-
tywicznym, czego dowodem są in-

westycje prywatnych deweloperów. 
Nowe osiedla powstają przy ulicach 
Armii Poznań oraz 70 Pułku Piechoty. 
Duże obiekty oddano też przy ulicach 
Kazimierza Wielkiego, Malińskiej i w 

innych lokalizacjach. W tym roku nowy 
blok przy ul. Grunwaldzkiej ukończyła 
również spółdzielnia mieszkaniowa. 

Dla biznesu
Pokładane nadzieje spełniła strefa 

ekonomiczna ustanowiona w rejonie 
ulic Polna – Wschodnia. Cały jej teren 
o powierzchni 5,3 ha został sprzedany 
pod inwestycję. W związku z tym obok 
strefy przygotowano kolejne tereny 
o powierzchni 3,7 ha, na które poszu-
kiwany jest inwestor. W czasie wiosen-
nego ataku pandemii samorząd zapro-
ponował przedsiębiorcom zwolnienia 

z podatku od nieruchomości. Udzielono 
ich na kwotę 329 tys. zł. Kolejne 301 
tys. zł to umorzenia podatku wynika-
jące z ordynacji podatkowej, z czego 
większość rozpatrzono pozytywnie ze 
względu na straty biznesmenów spo-
wodowane epidemią. Ponadto Miasto 
i Gmina Pleszew zakupiło udziały w Sa-
morządowym Funduszu Poręczeń Ma-
jątkowych. Dzięki temu przedsiębiorcy 
niemający własnego wystarczającego 
zabezpieczenia, mogą skorzystać z ban-
kowych środków na wsparcie i rozwój 
działalności. W Mieście i Gminie Pleszew 
obowiązują uchwały gwarantujące ulgi 
w podatku od nieruchomości przedsię-
biorcom tworzącym nowe miejsca pra-
cy. Obowiązują również niższe stawki 
podatków od środków transportu. 

Widzą i oceniają 
W prowadzonym przez dziennik 

„Rzeczpospolita” rankingu gmin miej-
sko-wiejskich o najbardziej zrówno-
ważonym rozwoju znaleźliśmy się na 
drugim miejscu w południowej Wielko-
polsce. Z kolei w rankingu „Curulis” Ple-
szew jest najtańszym miastem powia-
towym w południowej Wielkopolsce, 
biorąc pod uwagę koszty mieszkańców 
związane z komunikacją publiczną, 
stawką podatku od nieruchomości, 
odbiorem śmieci czy koszty korzysta-
nia z płatnych miejsc parkingowych. 

Sale wiejskie: małe – wielkie centra wydarzeń
Przeciętny mieszkaniec miasta 
nie zdaje sobie sprawy, jak ważne 
są sale wiejskie. Od 2019 roku 
w Gminie Pleszew zainwestowano 
w te obiekty ponad 1,7 mln zł. 

Po co to jest? To pytanie zadaje 
sobie niejedna osoba widząc posa-
dowioną przy drodze salę wiejską. 
Warto zatem wiedzieć, że ich rola 
jest nieoceniona. Są miejscem zebrań 
mieszkańców. Tu odbywają się przed-
sięwzięcia o charakterze kulturalnym 
oraz imprezy okolicznościowe: we-
sela, osiemnastki itp. Ze względu na 
kuchnie stanowią też „bazę” dla Kół 
Gospodyń Wiejskich. To w nich orga-
nizuje się zajęcia dla dzieci – np. świe-
tlicowe lub wakacyjne.

W obecnej kadencji w te ważne bu-
dynki samorząd zainwestował ponad 

1,7 mln zł. Kapitalne remonty przeszły 
obiekty w Rokutowie i Pacanowicach, 
a każdy z nich kosztował ponad 700 
tys. zł. Pozyskano jednak dotacje z Unii 
Europejskiej, które w połowie pokryły 
zapłatę za prace. W obu wyremonto-
wano wnętrza: podłogi, ściany, sufity. 
Zamontowano nowe instalacje sani-
tarne i elektryczne. Wymieniono sto-
larkę. Prace obejmowały też elewacje 
zewnętrzne, docieplenia, dachy. Kolej-
ne 46 tys. zł wydano w Lenartowicach, 
które doczekały się w końcu sali wiej-
skiej wygospodarowanej w zasobach 
parafialnych. 

Ponieważ większość pozostałych 
sal ma już za sobą remonty, warto było 
pomyśleć o ich doposażeniu. O klima-
tyzację wzbogaciły się obiekty w Gro-
dzisku, Bronowie, Brzeziu, Sowinie 

Błotnej, Zawidowicach i Ludwinie. Ten 
ostatni dodatkowo otrzymał komorę 
chłodniczą. W Kowalewie wykonano 

monitoring przed budynkiem. W Pie-
karzewie zjazd z drogi krajowej do sali 
wiejskiej został utwardzony kostką.

Są samorządy, które z tą nową sytuacją radzą sobie 

lepiej i są też takie, które radzą sobie gorzej.  

My, na szczęście, jesteśmy w tej pierwszej grupie. 

Jest to pochodną kilku faktów: dobrego zarządzania 

w minionych latach, stosunkowo niskiego zadłużenia 

i kilku lat wypracowanych nadwyżek budżetowych.  

– tłumaczy zastępca Burmistrza Izabela Świątek. 

Sale wiejskie (na zdjęciu obiekt w rokutowie) są systematycznie remontowane  
oraz doposażane. 
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równiej, twardziej, jaśniej
Blisko 46 mln zł zainwestowaliśmy w ciągu dwóch lat w drogi i chodniki oraz infrastrukturę  
wodno - kanalizacyjną. Szczególnie cieszą prace wykonane poza samym miastem.

Drogi i chodniki to jedno z najbar-
dziej kosztownych wyzwań naszej sa-
morządowej wspólnoty. Wykonanie 
100 metrów średniej szerokości jezdni 
to wydatek rzędu 150 tys. zł, a chodni-
ka 54 tys. zł. Nie da się ukryć, że pie-
niądze to poważne.

Najwięcej na wsiach
Tylko z kasy Miasta i Gminy Pleszew 

(czyli budżetu zarządzanego przez 
Burmistrza i Radę Miejską) w latach 
2019 – 2020 na poprawę arterii ko-
munikacyjnych wydaliśmy 18 mln zł. 
Kwota ta obejmuje wyłącznie budowy 
i przebudowy dróg, chodników, oświe-
tlenia, a nie zawiera kosztów bieżące-
go utrzymania: sprzątania, rachunków 
za energię, odśnieżania itp. Ponad po-
łowa inwestycji dotyczy terenów wiej-
skich. Oczywiście najbardziej efektow-
ne działania to rewitalizacja obszaru 
pomiędzy ulicą Targową a Sienkiewi-
cza, budowa ronda na skrzyżowaniu 
ul. Słowackiego z Bogusza, czy nowa 
droga Korzkwy – Tomaszew. Jednak 
nie mniej ważne są mniejsze inwesty-
cje, jak: nowa droga w Sowinie Błot-
nej, przebudowy dróg w Taczanowie 
Drugim, Zawadach, montaż oświetle-
nia w Jankowie i przy trasie Ludwina 
– Gminka itd. Wszystkich zadań było 
aż pięćdziesiąt! 

Nie tylko „ratusz”
Ale „pula drogowa” to nie tylko kasa 

z budżetu Gminy i nie tylko to, co wi-

dać gołym okiem. A to już z kolei dzie-
dzina Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
W ciągu 24 miesięcy wartość nowych 
instalacji wodociągowych i kanaliza-
cyjnych w Pleszewie, Suchorzewie, 
Piekarzewie, Korzkwach i Brzeziu to 
aż 28 mln zł. Z tego kilka milionów 
złotych to kolejne środki wydane 
na nowe nawierzchnie (asfalt, kost-
ka) – jako poremontowe odtworzenia 
nawierzchni. 

– Drogi i kanalizacja to system na-
czyń połączonych. Nie mielibyśmy ład-

nych dróg, jeśli z powodu starych in-
stalacji wciąż zrywanoby asfalt w celu 
likwidacji awarii. W chwili obecnej, po 
kilkuletnich pracach, całą infrastruktu-
rę mamy praktycznie nową – mówi Pre-
zes Zarządu Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego w Pleszewie Grzegorz Knappe. 

Skąd na to wszystko brać?
Od początku kadencji udało się 

zrobić bardzo wiele. Zrealizowaliśmy 
inwestycje, na które de facto nie było-
by nas stać. Jak to możliwe? Otóż, jako 

pleszewianie całkiem dobrze radzimy 
sobie z pozyskiwaniem dotacji. W la-
tach 2019 - 2020 zdobyliśmy na dro-
gi ponad 6,7 mln zł dofinansowania 
ze środków krajowych oraz unijnych. 
Potrafimy też współpracować ze sobą, 
czego wyrazem są wspólne inwestycje 
Miasta i Gminy Pleszew oraz Powia-
tu Pleszewskiego. Na wsparcie prac 
drogowych starosty przeznaczyliśmy 
kwotę 3,1 mln zł w ciągu dwóch lat. 
Oczywiście najważniejsza z nich to  
droga łącząca Kowalew z Pleszewem.

Pod zarządem UMiG w Pleszewie znajdują się następujące ulice miasta:

A. Jagielonki, Al. Mickiewicza, Asnyka, B. Chrobrego, Bałtycka, Bałuckiego, Batorego, Błotna, Bogusławskiego, Bojanowskiego, Bolesława Śmiałego, Bramkowa, 
Chełmońskiego, Chopina, Cicha, Ciołkowskiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Drobnika, Fabryczna, Fredry, Gałczyńskiego, Garncarska, Gdańska, Gdyńska, Gie-
rymskiego, Glinki, Grottgera, Grunwaldzka, Helska, W. Jacorzyńskiego, Jana III Sobieskiego, Karczewskiego, Kaczyńskiego, Karłowicza, Kasztanowa, Kiepury, S. 
Kisielewskiego, Komunalnych, Kopernika, Kossaka, Kościelna, Kowalska, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Krzywa, Krzyżowa, Kubackiego, Kurpińskiego, 
Kusocińskiego, Kwiatowa, Łąkowa, M. Konopnickiej, M. C. Skłodowskiej, Makowskiego, Malinie, Marcinkowskiego, Marszewska, Matejki, Mieszka I, Młyńska, Mod-
rzewskiego, Moniuszki, Norwida, Nowa (plus odcinek boczny), Niepodległości, Olsztyńska, Osiedlowa, Paderewskiego, Panieńska, Plac Kościelny, Plac Kościuszki, 
Plac Powst. Wielkopolskich, Plac Wolności, Polna, Pomorska, Poziomkowa, Poznańska – pieszojezdnia, Prusa, Przemysława II, Reymonta, Rolna, Różana, Rynek, 
Sopałowicza, Słoneczna, Solskiego, Sporna, Sportowa, St. A. Poniatowskiego, Stare Targowisko, Stolarska, Szenica, Szkolna, Szpitalna, Szpunta, Szymanowskiego, 
Św. Ducha, Targowa, Toruńska, Traugutta, Tuwima, Tyniec, W. Jagiełły, Warneńczyka, Wąska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wiśniowa, Witkiewicza, Wł. Łokietka, 
Wodna – Piaski, Wojska Polskiego – osiedle, Wrzesińska, Wschodnia, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zielona, Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy, Zygmunta Stare-
go, Żeromskiego od ul. Piaski do wytwórni, Śmieja Młyn, Ogrodowa 13 (drogi wewnętrzne), Kubackiego (drogi wewnętrzne) od ul. Mieszka I do ul. K. Jadwigi przy 
przedszkolu, Samulskiego, Famotu, Strumykowa, Sienkiewicza, Ogrodowa.

Jeździmy po coraz lepszych drogach w mieście i na wsiach. Na zdjęciu prace kanalizacyjne w Suchorzewie. 
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Przebudowa drogi  
Pleszew - Tomaszew - Korzkwy

Budowa drogi w Sowinie

Przebudowa  
ul. Glinki w Pleszewie

Największe inwestycje drogowe ostatnich lat

Rozbudowa ul. Targowej 
wraz z budową ronda

Przebudowa drogi  
w Taczanowie Drugim

Ulica łącząca Kolejową 
 i Targową w Pleszewie

Przebudowa drogi  
w Zawadach (Zawidowice)

Źródło dofinansowania: Program na Rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Źródło dofinansowania:  
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Źródło dofinansowania:  
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Źródło dofinansowania:  
Fundusz Dróg Samorządowych 

Źródło dofinansowania:  
Fundusz Dróg Samorządowych  

oraz Powiat Pleszewski

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny  
Program Operacyjny 2014-2020

Źródło dofinansowania:  
Nadleśnictwo Taczanów

Wartość inwestycji: 

2 734 016 zł
Wartość inwestycji: 

6 458 298 zł

Wartość inwestycji: 

252 221 zł

Wartość inwestycji: 

4 345 565 zł

Wartość inwestycji: 

194 986 zł
Wartość inwestycji: 

1 852 035 zł
Wartość inwestycji: 

160 465 zł

w tym dofinansowania: 
954 908 zł

w tym dofinansowania: 
3 149 837 zł

w tym dofinansowania: 
67 500 zł

w tym dofinansowania: 
49 500 zł

w tym dofinansowania: 
2 112 307 zł + 400 000 zł

w tym dofinansowania: 
1 319 500 zł

w tym dofinansowania: 
50 000 zł
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Przebudowa drogi powiatowej  
Pleszew – Kowalew

Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej al. Wojska Polskiego 

w Pleszewie (II etap)

Dofinansowanie dla Powiatu  
z budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Dofinansowanie dla Powiatu  
z budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Wartość dofinansowania: 

900 000 zł
Wartość dofinansowania: 

68 132 zł
wartość inwestycji: 

136 332 zł
wartość inwestycji: 

5 165 670 zł
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Starsze pokolenia na 
topie! dwa lata nowej 
polityki senioralnej
Wprowadzenie karty Senior PPL 60+ to tylko jedno 
z nowych ułatwień dla starszych roczników.  
Jest ich więcej, a będą kolejne. 

Jesień życia jest piękna, ale musi 
być też aktywna. – Nasi seniorzy mają 
dużo do zaproponowania, chcą być 
potrzebni. Nie zamierzamy zostawić 
ich gdzieś „z boku” – mówi Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Izabela 
Świątek. 

Senior z plusem
Wprowadzenie programu Senior 

PPL 60+ to jedno z ostatnich przed-
sięwzięć. Posiadaczom pomarańczo-
wej karty oferuje on szereg zniżek 
w sklepach i punktach usługowych 
Miasta i Gminy. Bonus przysługuje 
również w parku wodnym, w kinie 
oraz w nowo uruchamianych auto-
busach miejskich, o których piszemy 
na str. 3. Dołączenie do programu 

jest bardzo proste. Wystarczy wypeł-
nić krótki wniosek. Można go pobrać 
w wersji papierowej w Biurze Obsłu-
gi Interesanta ratusza albo ze strony 
pleszew.pl. Analogiczne czynności 
dotyczą sklepów, usługodawców 
którzy ze swoją ofertą chcą dołączyć 
do programu.

Czas COVID-19
Czas pandemii jest szczególnie 

trudny dla osób w starszym wieku. 
Samorząd uruchomił kilka akcji ofe-
rujących wsparcie. Pierwsze były pa-
kiety (maseczki, informatory), które 
jeszcze wiosną 2020 roku trafiły do 
wszystkich przedstawicieli starszych 
pokoleń. Później jeszcze kilkukrot-
nie do seniorów adresowano mate-

riały informacyjne. Przy współpra-
cy z Centrum Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich (CWIO) oraz Miejsko
-Gminny Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej zorganizowano szereg akcji, 
jak: wsparcie w zakupach, rozmowy 
z wolontariuszem, pomoc sąsiedzka 
itp. O ostatniej, związanej z dowozem 
na szczepienia, piszemy na str. 20. 
Natomiast w czasie pandemii moż-
na korzystać z usług biblioteki, która 
posiada m.in. zestaw książek z serii 
„Duże litery” zapewniających więk-
szy komfort czytania. CWiO organizu-
je regularnie zajęcia online, a ostatnio 
w ten sposób odbyły się warsztaty 
z produkcji gadżetów ekologicznych 
i odświeżania ubrań. Szczegóły na Fa-
cebooku CWIO. 

...i po COVID
Wiosną 2021 roku z pewnością 

wracać będzie stała oferta dla senio-
rów. Pojawią się też nowe propozycje. 
Spodziewać się możemy wznowienia 
zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
wolontariatu senioralnego w CWIO, 
spotkań KGW, szkoleń komputero-
wych w ramach programu „Latarnicy” 
i wielu innych. Niespodzianki szykuje 
też Zajezdnia Kultury, a ciekawe spo-
tkania przygotują biblioteka i mu-
zeum. Wiosna da również okazję do 
korzystania z siłowni zewnętrznych, 
których tak wiele powstało w mieście 
i na wsiach. W roku 2021 planowane 
jest Forum Senioralne (pierwsze od-
było się w roku 2019). Drodzy Senio-
rzy: byle do wiosny! 

po Suchorzewie i piekarzewie  
czas na Brzezie
Do Brzezia doprowadzona została 
kanalizacja. Samorząd siłami 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
konsekwentnie realizuje tego typu 
inwestycje w podmiejskich 
miejscowościach.

Co oczywiste, w pierwszej kolejności 
kanalizowane są miejscowości leżące 
w sąsiedztwie miasta. Z szamb od daw-
na nie korzystają już mieszkańcy Kowa-
lewa, Marszewa, Taczanowa Drugiego 
i Zielonej Łąki. 5 lat temu sieć rozpro-
wadzono po Lenartowicach, a przed 3 
laty podłączono Korzkwy. Inwestycje 
prowadzone są systematycznie. W ubie-
głym roku zakończono prace kanali-
zacyjne w Suchorzewie i Piekarzewie. 
Kosztowały one 6,3 mln zł, przy dotacji 
blisko 4,3 mln zł z Funduszu Spójności.

Czas na Brzezie
Sporym wyzwaniem jest skana-

lizowanie Brzezia. W pierwszym 
etapie zaplanowano podłączenie 10 
nieruchomości. Lecz największym 
wyzwaniem było samo doprowadze-
nie instalacji do wsi. – Wpięliśmy się 
na ulicy Wschodniej w Pleszewie. Dalej 
rury były prowadzone przez okolice 
Śmieja Młyna i Przepadłego. Stamtąd 
doszliśmy do ulicy Kościelnej w Brze-
ziu. Następnie przebiliśmy się przez 
drogę krajową, aby doprowadzić sieć 
do obszarów położonych po drugiej 
(północnej) stronie szosy. Skanali-
zowane one zostaną natomiast w II 
etapie – tłumaczy Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Pleszew Andrzej 
Jędruszek. 

Kościelna i Stawiszyńska,  
a może całość? 

W obecnej kadencji władz samo-
rządowych z pewnością skanalizowa-
ne zostaną w Brzeziu ulice Kościelna 
i Stawiszyńska. Natomiast „ratusz” 
zamierza szukać dotacji, aby instala-

cją objąć jak najszybciej całą miejsco-
wość. Dotychczas wykonane roboty 
związane z kanalizacją Brzezia kosz-
towały 2,5 mln zł. Z tego 936 tys. zł to 
dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Szkolenia komputerowe dla seniorów cieszą się sporym zainteresowaniem.

Umowę o dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej dla Brzezia podpisali prezes 
zarządu pk Grzegorz knappe oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego 
krzysztof andrzej Grabowski.
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zajezdnia kultury pod coraz większą parą!
Zajezdnia Kultury, czyli sala widowiskowa Domu 
Kultury w Pleszewie. Z uwagi na lockdown, nie 
zdążyła jeszcze pokazać pełni swoich możliwości. 
Powołany przed dwoma laty dyrektor wprowadził 
jednak wiele zmian w sferze artystycznej. Nie były 
one możliwe w poprzedniej, obskurnej siedzibie.

Tak miało być i tak też się stało. 
Nowe rozdanie w pleszewskiej kul-
turze i nowa filozofia. Zamiast kosz-
townych kilkudniowych Dni Pleszewa, 
szereg ofert adresowanych do różnych 
odbiorców i w oparciu o odpowiednie 
warunki. 

Kultura dla każdego
Centrum tych zdarzeń to oczywiście 

Zajezdnia. Ale są i koncerty organizo-
wane we współpracy z pleszewską 
szkołą muzyczną dysponującą również 
nowoczesną salą koncertową, której 
budowę wsparł samorząd miejsko
-gminny. Miniony okres przyniósł wy-
stępy jazzmanów, rockowców, folkow-
ców, a także reprezentantów innych 
gatunków. Działo się też „na poważnie” 
za sprawą koncertów fortepianowych 
i organowych (w kościołach w miej-
scowościach wiejskich). W Plesze-
wie gościliśmy wielu nietuzinkowych 
i znanych wykonawców. Gdy przyszła 
pandemia, Zajezdnia nie zwolniła, or-
ganizując występy transmitowane on-
line. Aktualnie organizowane są nowe 
sekcje artystyczne, mające rozwijać 
artystycznie dzieci i młodzież. 

Od ruiny do rewitalizacji 
Był rok 2018, kiedy ruszyła inwe-

stycja, której efekt oglądamy przy uli-
cy Kolejowej. Stary, stuletni warsztat 
kolei wąskotorowej z tygodnia na ty-

dzień zmieniał oblicze. Został znaczą-
co rozbudowany, aby zapewnić miej-
sce pod salę koncertową, biura i sale 
dydaktyczne. Stał się dwukondygna-
cyjny. Mimo że zachował historyczny 
charakter, wewnątrz to miejsce na 
wskroś nowoczesne. 

Mają warunki
– W nowej siedzibie znajdują się: 

sala koncertowa na 300 miejsc, garde-
roba dla artystów, sale prób, magazyny 
sprzętu, sala konferencyjna, sala ta-
neczno - baletowa, sala zajęć plastycz-
nych, dwie uniwersalne sale zajęciowe, 
biura administracji, pomieszczenie 
socjalne – mówi Zastępca Burmistrza 
Andrzej Jędruszek. Do dyspozycji jest 
ponad 1000 m² powierzchni użytko-
wej! Ważny jest też oczywiście design, 
a prawdziwym rarytasem są orygi-
nalne ponad stuletnie tory przykryte 
szklaną i podświetlaną podłogą. Insty-
tucja dysponuje również pokaźnym, 
oświetlonym parkingiem/placem na 
imprezy plenerowe.

Pokażą co potrafią
Jak zapewnia kadra Zajezdni, nowe 

obiekty mają bardzo wielkie możliwo-
ści techniczne, z których będzie moż-
na korzystać po zniesieniu obostrzeń. 
Chodzi o nagłośnienie i efekty wizual-
ne. Pracownicy mają też głowy pełne 
pomysłów, które zamierzają zrealizo-
wać dla mieszkańców. 

Warto przypomnieć, że utworzenie 
Domu Kultury to jeden z etapów re-
witalizacji terenów kolejowych w Ple-
szewie. Na całość koncepcji złożyły się 
dodatkowo: utworzenie nowej siedzi-
by biblioteki publicznej, przebudowa 
ulicy Kolejowej, a także rewitalizacja 
byłego terenu rozładunkowego po-
między ulicami Targową a Kolejową 
oraz remont ulicy Targowej. 

przemysław Marciniak  
dyrektor domu kultury w pleszewie

Zajezdnia ma być czymś więcej niż zwykłym domem kultury 
w raczej małym mieście. Chcemy stworzyć miejsce „wielo-
odcieniowe”, a w pewnych aspektach nawet awangardowe. 

Ważne są też nowe grupy artystyczne, szczególnie dziecięce i młodzieżowe. 
Pomaga nam oczywiście fantastycznie zrewitalizowany zespół obiektów ko-
lejowych, cieszący się uznaniem w całym kraju i za granicą. 

Utworzenie nowej  
siedziby domu kultury 
kosztowało 6,3 mln zł, 

z czego 4,3 mln zł to środki 
z Unii europejskiej,  

a reszta wkład własny 

Miasta i Gminy pleszew. 

Fo
t.

 a
rc

hi
w

um
 U

M
iG

 w
 p

le
sz

ew
ie

Fo
t.

 r
. U

rb
an

ia
k 

(x
3)

Flesz PPL - Bezpłatny Kwartalnik Urzędu Miasta i Gminy w Pleszew 15



absolwenci niepublicznego ogólniaka na medycynie,  
prawie i dziennikarstwie
Wyniki matur w Niepublicznym 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Pleszewie były bardzo 
dobre: najlepsze w Pleszewie 
i zdecydowanie wyższe niż 
średnie wyniki w Polsce. Powoli 
przygotowujemy się do naboru 
2021/2022 – mówi dyrektor szkoły 
Marta Mandziuk. 

Mimo dużej konkurencji, maturzy-
ści NLO to już obecnie studenci wy-
marzonych przez siebie kierunków. 
Absolwenci tej szkoły znaleźli się m.in. 
na: prawie, medycynie, fizjoterapii, 
pielęgniarstwie, inżynierii farma-
ceutycznej, zarządzaniu państwem, 
dziennikarstwie.

Nic dziwnego. Wyniki egzaminu 
dojrzałości mówią same za siebie. 
Powyżej średniej krajowej zdano 
wszystkie przedmioty egzaminacyj-
ne. W przypadku większości dziedzin 
„nadwyżka” wynosi kilkanaście pro-
cent i lepiej. Jaka jest więc tajemnica 
sukcesu? - Każdego roku otwierana 
jest tyko jedna klasa pierwsza. Jakość 

kształcenia i indywidualne podejście do 
każdego ucznia zawsze stoją na pierw-
szym miejscu. Pracują tu nauczyciele 
– pasjonaci, znani młodzieży osobiście 
lub z relacji kolegów i koleżanek. Mamy 
dobrą atmosferę. Nauczyciele stawiają 
wysokie wymagania edukacyjne w po-
łączeniu z szacunkiem dla ucznia i po-
mocą w odkrywaniu indywidualnych 
uzdolnień i możliwości. W NLO uczeń 
otrzymuje wszystko, czego merytorycz-
nie potrzeba, aby zdać maturę na wyso-
kim poziomie. Nie bez znaczenia są też 
najlepsza baza sportowa w Pleszewie 
oraz nowoczesne wnętrza – dodaje M. 
Mandziuk. 

Nauka w pleszewskim NLO jest 
oczywiście bezpłatna. Ósmoklasiści 
wraz z rodzicami, którzy są zainte-
resowani liceum, będą mogli składać 
dokumenty zgodnie z ogólnopolską 
procedurą. Warto także zaglądać na 
stronę internetowa liceum.pleszew.pl, 
gdzie już wkrótce pojawią się pierw-
sze informacje na temat nadchodzące-
go naboru.

kultura dla wsi i na wsi – wywiad  
z dyrektorem domu kultury w pleszewie  
przemysławem Marciniakiem, kulturoznawcą

Przedsięwzięcia kulturalne mają 
odbywać się w podpleszewskich 
miejscowościach wiejskich. I nie 
chodzi tu tylko o dożynki. Jak Dom 
Kultury zamierza stworzyć taką 
osobną ofertę? 

W moim przekonaniu nie nale-
ży obecnie rozgraniczać kultury na 
te dwa obszary (miejski i wiejski 
– przyp. red.). O ile jeszcze kilkanaście 
lat temu taki podział był uprawniony, 
to obecnie widzimy, jak te granice się 
zacierają i przenikają wzajemnie. Dzi-
siejsza wieś jest inna niż jeszcze kilka 
kilkanaście lat temu. Powodem jest 
zmiana struktury zasiedlenia. Miesz-
kańcy miast migrują na tereny wiej-

skie, ale i odwrotnie. Drugi czynnik 
zmian to miejsce i charakter pracy. 
W większości przypadków mieszkań-
cy wsi pracują w ośrodkach miejskich.

Jakie jest zatem rozwiązanie?
Odpowiem przykładem: kiedyś 

koncerty organowe organizowane 
były wyłącznie w Pleszewie. W roku 
2019 przenieśliśmy tę formułę jako 
„Muzykę w kościelnej nawie” do ko-
ściołów na wsiach. Projekt cieszył 
się dużym powodzeniem. Zgromadził 
łącznie ponad 1000 odbiorców. Po 
zakończeniu pandemii Dom Kultury 
planuje kontynuację tego projektu 
oraz inne formy.

Czy w jakiś sposób wspieracie 
mieszkańców terenów wiejskich 
w ich działaniach? Często 
kołom gospodyń, czy innym 
organizacjom, brakuje np. sprzętu 
nagłaśniającego, nie mówiąc 
o umiejętności jego obsługi…

Oczywiście, jesteśmy zawsze na 
posterunku. Rocznie pomagamy or-
ganizować około 20 imprez dla ponad 
pięciotysięcznej grupy bezpośred-
nich odbiorców. Mamy „gorące linie” 
z kołami gospodyń wiejskich i radami 
sołeckimi. Wymienię choćby: Gminny 
Konkurs Wypieku Ciasta Domowego, 
Śniadanie Wielkanocne, konkurs pt.: 
Więcej Owoców, Kwiatów i Warzyw, 

Jadło Regionalne, Jesienną Spiżarnię, 
Pokaz Potraw Wigilijnych oraz festy-
ny wiejskie oraz dożynki wiejskie 
i gminne. 

Nowy budynek Domu Kultury 
imponuje formą. A co w nim?

Nowy Dom Kultury w Pleszewie 
(choć wolę określenie „Zajezdnia 
Kultury”) jest doskonale wyposażo-
ną jednostką. Spełniamy najwyższe 
standardy techniczne i artystyczne. 
Przed pandemią każdy zauważył, 
że nasz repertuar budujemy w ten 
sposób, aby każdy mógł u nas do-
świadczyć niezwykłych doznań arty-
stycznych, dla odbiorców o różnych 
gustach muzycznych.

W tym roku uruchomione zostaną 
również nowe atrakcyjne zajęcia ar-
tystycznie i teatralne dla wszystkich 
grup wiekowych i środowiskowych 
naszego regionu, nie tylko Pleszewa.

Marta Mandziuk – dyrektor NlO w pleszewie

Nasza szkoła pomaga swoim wychowankom budować po-
czucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości. 
Absolwent NLO zna swoje mocne strony i ma odwagę sta-
wić czoła nowym wyzwaniom, po to by świadomie wybie-

rać i kreować swoją przyszłość. Inwestycja w edukację to zawsze inwestycja 
w pewny i dobry start w przyszłość. Wysokie wyniki maturalne otwierają 
drzwi na wyższe uczelnie.

w NlO w pleszewie powstała ciekawa społeczność szkolna i dobra atmosfera.
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Historia

pleszewskie targi  
– zapomniana marka miasta
Pleszewianie świetnie wpisali się w wielkopolską 
idę ekonomicznej walki z pruskim zaborcą. 
Później, już w wolnej Polsce, potrafili wykorzystać 
wystawy do promocji miasta, zarabiania oraz 
dobrej zabawy.

Dzisiaj takie przedsięwzięcia na-
zwalibyśmy targami, jakie w większej 
skali znamy np. z Poznania. Ówcze-
śni natomiast nazywali je wystawami 
przemysłowo – rolniczymi. Pierwszą 
zorganizowano w naszym mieście 
jeszcze przed wybuchem powstania 
styczniowego, bo w 1862 roku. Ostat-
nią wystawą była ta z roku 1938. Mia-
ły one kolosalne znaczenie: budowały 
pozycję gospodarczą miasta oraz pro-
mowały polski przemysł i rzemiosło. 
Cykl przerwała II wojna, a późniejszy 
ustrój komunistyczny nie pozwolił na 
reaktywację. 

W trzech największych wystawach 
z lat 1912, 1925 i 1938 wzięło w su-
mie udział aż 344 wystawców. Miały 
one dobrą ogólnopolską markę. Przed-
stawiały się bardzo duże firmy, jak np. 
Cegielski z Poznania. Na liście wy-
stawców figurowały podmioty z Sta-

rogardu, Zabrza, Bytomia, Bydgoszczy, 
Inowrocławia, Brodnicy, Grudziądza, 
Mińska Mazowieckiego, Warszawy, 
Torunia. Szansy nie tracili miejscowi, 
czego przykładem była oferta Fabryki 
Mebli Misiaków z Pleszewa. Korzysta-
li też mniejsi, np. hodowcy królików, 
szewcy czy kuśnierze. Najlepsze pro-
dukty nagradzano złotymi, srebrnymi 
i brązowymi medalami. 

Wystawy odbywały się na terenie 
dzisiejszego parku miejskiego wraz 
z terenami przyległymi (okolice obec-
nych ulic Słowackiego i Bogusza) oraz 
w rejonie obecnych ulic Prokopow-
skiej i Niesiołowskiego. Na ich po-
trzeby budowano okazałe pawilony. 
Oglądający i potencjalni kontrahenci 
zjeżdżali się z całego regionu.

Targi były jednak wydarzeniem 
dla całego miasta i mieszkańców, któ-
rzy ozdabiali okna i na prośbę władz 

(w okresie elektryczności) oświetlali 
nocą kamienice. Niektórzy, chociaż 
niezaangażowani bezpośrednio w tar-
gi lub przygotowanie, mieli okazję za-
rabiać. Przyjezdni musieli przecież 
gdzieś spać i jeść. Oznaczało to „złote 
dni” dla Hotelu Wiktoria i kwater pry-
watnych. Na pełnych obrotach pra-
cowały kuchnie restauracji: „Wielko-
polanka” (ul. Poznańska), jadłodajni 
Sikorskiej (ul. Poznańska) czy kawiar-
nia Biskupa (róg ulic Kolejowej i obec-
nej Sienkiewicza).

Każdy natomiast miał okazję do do-
brej zabawy, co czyniło z pleszewskich 
targów prawdziwe święto miasta. 
Oprócz atrakcji dla dzieci i dorosłych 
na samych terenach wystawowych, or-
ganizowano wiele imprez towarzyszą-
cych: pokazy koni, wyścigi motocyklo-
we na stadionie sportowym, zawody 
śpiewacze czy wycieczki autobusowe 
do Gołuchowa. W ogrodzie miejskim 
(dzisiejszy park) odbywały się wystę-
py orkiestry wojskowej, a wieczorami 
dancingi. 

witold Hajdasz  
– kustosz Muzeum regionalnego  

w Pleszewie

Na potrzeby wystaw budowano imponujące pawilony.
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Oszustwo na policjanta 

Do mieszkanki Pleszewa zadzwoni-
ła kobieta, podając się za jej córkę, któ-
ra przebywa w Anglii. Dzwoniąca pła-
cząc poinformowała, że spowodowała 
wypadek drogowy, w którym ciężko 
ranne zostało starsze małżeństwo. 

Po chwili w telefonie usłyszała 
głos mężczyzny, który podał się za 
policjanta. Wyjaśnił, że jest Polakiem 
i pomaga rodakom - sprawcom wy-
padków drogowych. Powiedział, że 
córka nie trafi do aresztu, gdy matka 
przekaże gotówkę. Pieniądze miały 

być przeznaczone na pokrycie szkód, 
jakie wyrządziła w wypadku.

Po gotówkę miał się zgłosić kolega, 
policjant z Anglii, który według zapew-
nień dzwoniącego akurat był przejaz-
dem w pobliżu miejsca zamieszkania 
zgłaszającej. 62-latka przekazała go-
tówkę nieznajomemu mężczyźnie, 
który czekał przed jej domem.

Jak nie paść ofiarą oszusta?
• funkcjonariusze Policji nigdy 

nie informują o prowadzonych 

przez siebie sprawach telefo-
nicznie! Nigdy nie proszą też 
o przekazanie pieniędzy niezna-
nej osobie 

• nie przekazujmy pieniędzy ob-
cym osobom

• zadzwońmy i zapytajmy o to czy 
osoba, która prosiła nas o po-
moc, rzeczywiście jej potrzebuje

• nie wypłacajmy z banku wszyst-
kich oszczędności

• nie ulegajmy presji czasu wy-
wieranej przez oszustów

• w momencie, kiedy ktoś będzie 
chciał nas oszukać podając się 
przez telefon za policjanta, za-
kończmy rozmowę telefoniczną! 
Nie wdawajmy się w rozmowę 
z oszustem

• w razie wątpliwości zadzwońmy 
na numer alarmowy Policji
Informujmy naszych rodziców 

i dziadków o tym, że są osoby, 
które mogą chcieć wykorzystać 
ich życzliwość.

st. asp. Monika kołaska  
kp policji w pleszewie
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Twój dzielnicowy

Rejon nr 1: asp. Roman Glapa

tel. 47 77 58 242, kom. 516 953 490
e-mail: dzielnicowy.pleszew1@po.po-
licja.gov.pl
 
Rejon: Asnyka, Bałuckiego, Bałtycka, 

Błotna, Bogusławskiego, Bojanowskie-

go, Bramkowa, Chopina, Cicha, Ciołkow-

skiego, Chełmońskiego, Daszyńskiego, 

Dąbrowskiego, Deptak Drobnika, Fre-

dry, Gałczyńskiego, Gdańska, Gdyńska, 

Gierymskiego, Glinki, Grottgera, Hal-

lera, Helska, Jacorzyńskiego, Kaliska, 

Karczewskiego, Karłowicza, Kiepury, 

Kilińskiego, Kisielewskiego, Kolejo-

wa, Konopnickiej, Kopernika, Kossaka, 

Kowalska, Kościelna, Kraszewskiego, 

Krupińskiego, Kusocińskiego, Lenar-

towicka, Łąkowa, Makowskiego, Mar-

szewska, Matejki, Michałowskiego, 

Młyńska, Moniuszki, Niepodległości, 

Niesiołowskiego, Norwida, Nowa, 

Nowowiejskiego, Olsztyńska, Pade-

rewskiego, Panieńska, Plac Kościelny, 

Plac Kościuszki, Plac Powstańców Wl-

kp.,Pomorska, Poznańska od nr 1 do 

59 (wszystkie), Prokopowska, Prusa, 

Reymonta, Rynek, Skłodowskiej - Cure, 

Solskiego, Sopałowicza, Szenica, Szkol-

na, Szpunta, Szymanowskiego, Św. 

Ducha, Toruńska, Tuwima, Tyniec, Wie-

niawskiego, Witkiewicza, Wrzesińska, 

Zachodnia, Zamkowa, Żeromskiego.

Twój strażnik miejski

Zbigniew Duszczak  
– Komendant Straży Miejskiej

tel. 62 580 11 87 
tel. alarmowy: 986 
e-mail: zduszczak@pleszew.pl 

Pamiętajmy, że priorytetem Straży 
są kwestie związane z ekologią: pra-
widłowy sposób palenia, przepisowa 
segregacja odpadów, likwidacja dzi-
kich wysypisk śmieci oraz szeroko ro-
zumiany porządek publiczny. Służba 
ta obsługuje również Strefę Płatnego 
Parkowania. Tematy związane z ru-
chem drogowym i sprawami z zakresu 
kodeksu karnego to domena policji.

Zbigniew Duszczak jest odpowie-
dzialny za realizację reformy Straży 
Miejskiej w Pleszewie wprowadzoną 
przez Burmistrza Arkadiusza Ptaka 
(zmiana priorytetów, zwiększenie 
liczny godzin pracy itp.). Funkcję 
Komendanta piastuje od dwóch lat. 
Prywatnie jest miłośnikiem spor-
tu, kapitanem drużyn reprezenta-
cji Urzędu Miasta i Gminy w grach 
zespołowych: piłce nożnej, koszy-
kówce i siatkówce. Lubi lektury po-
święcone bezpieczeństwu publicz-
nemu. Upodobał sobie też spacery 
z psem, a konkretnie yorkiem o imie-
niu Fi-fi. Planuje adopcję owczar-
ka staroniemieckiego.

Okiem Seniora

warto być aktywnym, warto się szczepić
Przypomnijmy sobie nasze dzieciństwo, kiedy szalała Heinego-Medina, czarna ospa, koklusz, 
szkarlatyna i inne choroby, które powodowały śmiertelność wśród dzieci.

Jednym z poważniejszych wyzwań 
współczesności są przeobrażenia de-
mograficzne idące w kierunku ogól-
noświatowego procesu starzenia się 
społeczeństw. W tym względzie pro-
gnozy dla Polski nie są zbyt optymi-
styczne i zaliczają nas do najszybciej 
starzejących się społeczeństw euro-
pejskich. W tej sytuacji wszystkim za-
leży na tym, aby starzejące się osoby 
jak najpóźniej wkraczały w system 
opieki, a jak najdłużej były aktywne, 
zadowolone i cieszyły się życiem. 

Kiedy 10 lat temu w Pleszewie za-
czął działać Uniwersytet Trzeciego 
Wieku był jedyną organizacją pro-
ponującą seniorom bogatą ofertę za-

jęć mobilizującą ich do aktywności 
poznawczej, fizycznej, społecznej. 
Dziś tych propozycji mamy jeszcze 
więcej, tylko musi nam się chcieć 
z nich skorzystać. Źródłem informacji 
o podmiotach kierujących oferty do 
seniorów jest między innymi „Infor-
mator Senioralny” wydany pod koniec 
2020 r. przez Centrum Wspierania 
Inicjatyw Obywatelskich, a opraco-
wany przy udziale innych organizacji 
senioralnych. 

Aktywność jest najważniejszym 
elementem funkcjonowania osób 
w podeszłym wieku. O jej znaczeniu 
przekonaliśmy się sami teraz w cza-
sie pandemii, gdy zmuszeni jesteśmy 

pozostać w izolacji społecznej. Ak-
tywność daje nam siłę i motywuje 
do działania. Widzimy, jak ważne 
dla każdego z nas są relacje z inny-
mi, rozmowy, spotkania, przyjaźnie. 
Żadne on-line nam tego nie zastąpi. 
Niestety musimy jeszcze poczekać na 
„normalność”, ale żeby ją przyśpie-
szyć, musimy się szczepić! Czy bać 
się szczepionki? Przypomnijmy sobie 
nasze dzieciństwo, kiedy szalała He-
inego-Medina, czarna ospa, koklusz, 
szkarlatyna i inne choroby, które po-
wodowały śmiertelność wśród dzieci. 
Co nas wtedy uratowało? Pamiętacie? 
Szczepienia!

ewa Siekierska

Szczepienia są najskuteczniejsza metodą 
zapobiegania infekcjom wirusowym 
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Podpatrzone Przepis

 
kora orzechowa

Ciasto:
• 8 białek
• 20 dag cukru
• 3 żółtka
• 10 dag orzechów siekanych
• 10 dag orzechów drobno mielonych
• 10 dag wiórków kokosowych
• 10 dag rodzynek
• 1 łyżka mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Białka ubić, dodać cukier i żółtka, a potem 
wszystkie pozostałe składniki. Blachy wysma-
rować lekko tłuszczem, położyć pergamin. Upiec 
dwa równe placki.

Krem
• 1 puszka brzoskwiń
• 1,5 kostki masła
• 3 łyżki cukru
• 2 budynie śmietankowe bez cukru
• ¾ szklanki wody
• 1 łyżka mąki pszennej
• 5 żółtek
• ciastka delicje (paczka)
• kawa lub spirytus do moczenia delicji
• 2 galaretki brzoskwiniowe

Sok z brzoskwiń zagotować z cukrem. Budyń 
z mąką rozmieszać w wodzie, dodać żółtka i wlać 
na gotujący się sok. Masło utrzeć i dodać wraz 
z ostudzonym budyniem. Całość wymieszać. 
Układać warstwami: placek, krem, delicje nasą-
czone, cienka warstwa kremu, drugi placek, krem, 
brzoskwinie. Zalać przestudzoną galaretką. 

Bobasy PPL

Dawidek Antczak 
ur. 16.07.2020

Pola Szulc 
ur. 17.03.2020

Krzysztof Michalski  
ur. 18.07.2020

Oskar Zdunek 
ur. 30.10.2020

Olga Wojtkowska 
ur. 27.03 2020

Łucja Fluder 
ur. 30.04.2020

Flesz PPL Bezpłatny kwartalnik Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
Redakcja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie:  
Anna Bogacz, Marcin Konieczny
Fotoreporter: R. K. Urbaniak
Projekt graficzny i skład: Anna Sobkowiak 

aleksandra Sokołowska  
koło Gospodyń wiejskich  

w zielonej łące

zdjęcia pochodzą ze zbioru fotografii nadesłanych przez rodziców dzieci. Fotografie kolejnych maluchów 

urodzonych w roku 2020 oraz 2021 publikowane będą w następnych numerach.  

zdjęcia niemowląt w „pleszewskich bodziakach” można nadsyłać na adres rzecznik@pleszew.pl.

Współpracownicy: Ewa Siekierska, st. asp. Monika Kołaska, Witold Hajdasz
Wydawca/adres redakcji: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel 74 28 337, flesz@pleszew.pl
Druk: Agora S.A.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i edycji nadesłanych materiałów (listy, artykuły itp.) oraz do odmowy ich publikacji  
bez podania uzasadnienia.

pleszewska bana w grudniu zyskała efektowne oświetlenie. Było świątecznie i bajecznie... 

pani aleksandra poleca mieszkańcom deser  
według swojego przepisu.
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Gdzie się szczepić? 
Sześć punktów szczepień przeciw COVID-19 
znajduje się w Mieście i Gminie Pleszew. Osoby 
niepełnosprawne oraz seniorzy, którzy nie mają 
możliwości samodzielnego dotarcia na szczepienie, 
zostaną bezpłatnie dowiezieni przez służby miejskie. 

Kiedy seniorzy?
25 stycznia – to data rozpoczęcia 

bezpłatnych i dobrowolnych szcze-
pień dla zarejestrowanych seniorów. 
Każdemu podane zostaną dwie dawki 
w odstępie czasowym. Osoby zaszcze-
pione otrzymają zaświadczenia. Osoby 
w wieku 80+ mogą się szczepić już od 
15 stycznia br., a 70+ od 22 stycznia. 

Zarejestrować się można na cztery 
sposoby: dzwoniąc na bezpłatną info-
linię 989 – do zapisu wystarczy numer 
PESEL oraz nr telefonu komórkowe-
go (może to zrobić za nas ktoś bliski). 
Druga metoda to kontakt z punktem 
szczepień. Trzecią opcją jest wysłanie 
SMS o treści „SzczepimySie” na numer 
664 908 556. Można też skorzystać 
z e-rejestracji (wymagany profil za-
ufany). Więcej szczegółów na temat 
tej metody na stronie internetowej: 
www.gov.pl/web/szczepimysie.

Pomoc w dotarciu  
na szczepienie

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew 
zapewni dojazd na szczepienie prze-

ciw COVID-19. Z transportu mogą 
skorzystać wyłącznie osoby mające 
trudności z samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień: posiadające ak-
tualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie 
R lub N lub odpowiednio I grupę 
z w/w schorzeniami lub osoby starsze. 
Mieszkańcy, którym najbliżsi mogą 
zapewnić transport, nie zostaną ob-
jęci pomocą w tym zakresie. Potrze-
bę skorzystania z transportu nale-
ży zgłosić po numerem telefonu: 
502 260 876, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 6.00 – 16.00.

W skrócie

Co oni tam robili?
Kino Hel zamknięte, park wodny też 
zamknięty. To przykra covidowa rze-
czywistość odebrała nam popularne 
przyjemności. Władze kina i pływal-
ni jednak nie próżnowały, choć star-
ty finansowe są niepowetowane. 
Obiekty trzeba utrzymać: sprzątać, 
ogrzewać, a gości i obrotów brak. 
Czas zamknięcia został wykorzysta-
ny na remonty i prace konserwacyj-
ne urządzeń. Park wodny doczekał się 
też rewitalizacji sauny fińskiej, a „Hel” 
odnowy sali kinowej i innych zmian. 
Jest przyjemniej!

Śpiewem dofinansowali 
szkołę 
Uczniowie pleszewskiej „Trójki” poko-
nali kilkanaście tysięcy rówieśników 
i zwyciężyli w ogólnopolskim kon-
kursie „Do hymnu”. Zadanie polegało 
na wykonaniu kilku pieśni patriotycz-
nych, w tym „Mazurka Dąbrowskie-
go”. Jako dodatkowe utwory młodzi 
pleszewianie wybrali “Rotę” i “Marsz 
Polonię”. Przy okazji wygrali dla swo-
jej szkoły 20 tysięcy złotych!

Czytelnicy  
bez znajomości liter
Bibliotekarki z Pleszewa wiedzą, jak 
przyciągnąć do siebie nowych czy-

telników - nawet tych bez znajomo-
ści alfabetu. Każde dziecko, które 
odwiedzi książnicę, otrzymuje „wy-
prawkę czytelniczą”. – Wydaliśmy ich 
już ponad 300. Najmłodsi uczą się sa-
modzielności, podejmowania własnych 
wyborów i odpowiedzialności za wypo-
życzoną książkę – tłumaczy kierownik 
czytelni Anna Ciesiółka.

Ciemna strona miasta
Brutalne morderstwa na tle religij-
nym, porachunki policjantów i funk-
cjonariuszy SB oraz tajemnice przed-
stawicieli kościoła – wszystko to 
w niepozornym Pleszewie. Na szczę-
ście to tylko fikcja - fabuła książki „De-

gustator”, którą napisał Marcin Wal-
czak, ksiądz pochodzący z Pleszewa. 
Można ją wypożyczyć w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy albo kupić 
w księgarni. 

Młodzież wróci do kultury
Wraz z ustaniem pandemicznych 
obostrzeń w Zajezdni Kultury ruszą 
sekcje artystyczne dla dzieci i mło-
dzieży. Dotychczasowe otrzymają 
lepszą formę. Powstaną także zupeł-
nie nowe, dopasowane do oczekiwań 
dzieci i młodzieży. Będzie coś dla mi-
łośników twórczości plastycznej, ta-
necznej oraz teatralnej. Więcej infor-
macji pod numerem tel. 720 67 57.

do udziału w szczepieniach zachęca m.in. przewodnicząca rady Miejskiej 
w pleszewie dr n. med. adela Grala - kałużna.

Punkty szczepień w Mieście i Gminie Pleszew 

• Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125A, tel. 62 742 09 07
• NZOZ „Zdrowie” Centrum Medycyny Rodzinnej, ul. Szpitalna 21, Pleszew, tel. 62 720 69 58
• Lekarze Kałużna-Oleksy Ośrodek Leczenia Kompleksowego NZOZ Podstawowej i Specjalistycznej Opieki 

Ambulatoryjnej VITAMED Spółka Jawna, ul. Jana III Sobieskiego 34/1, Pleszew, Tel. 518 532 406
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Leszczyński Sp. J., ul. Poznańska 58, Pleszew, tel. 62 508 00 55
• Przychodnia Rodzinna Szczepaniak Spółka Jawna, Lubomierz 1A, tel. 62 720 69 30
• Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Monika Matyjaszczyk, Sowina Błotna 36, tel. 62 74 190 24

(wykaz zgodny z informacją na stronie www.gov.pl na dz. 25.01.2021)
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