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Bezp ł atny k wartalnik UrzędU Miasta i  GMiny w pleszewie

Pleszewska policja 
ostrzega: plaga oszustw 
„na Vinted” s. 17
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Potrzebne zmiany w organizacji ruchu.  
Jak daleko zajdą? Co z rynkiem? s. 6
Nie jest dobrze, lecz bardzo źle. 10 tysięcy samochodów w ciągu doby 
wjeżdża na pleszewski rynek. Tymczasem próg opłacalności budowy drogi 
ekspresowej to… 15 tysięcy aut/24h. Czy czekają nas rewolucyjne zmiany?

Pleszew w rankingach samorządów s. 3

Ranking „Pro familia” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
(warunki do życia, działania na rzecz rodzin) 
1. miejsce w kraju (gminy miejsko-wiejskie)

Ranking najlepszych samorządów „Rzeczpospolitej” 
(zarządzanie, dbałość o mieszkańców, działania ekologiczne) 
2. miejsce w Wielkopolsce, 21. miejsce w kraju 

Ranking PAP „Gmina Dobra do Życia” (inwestycje, kultura, infrastruktura) 
1. miejsce w Południowej Wielkopolsce, 25. miejsce w kraju (miasta powiatowe)

Najwyższe w Pleszewie  
- ruszyła budowa przy 
ulicy Poniatowskiego  
s. 4

Najbardziej wysunięte 
miejscowości 
z nową komunikacją? 
s. 12

Inwestycje  
na terenach wiejskich.  
Na co czekamy w 2022 
roku?  
s. 11
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Zamknąć 3/4, zostawić przejazd z kaliskiej w zamkowa
Maciej Jakubowski 

Uważam, że spokojnie może zostać zamknięta połowa 
rynku tak jak to było w wakacyjne weekendy.  
Co prawda ruchu to pewnie nie zmniejszy ale przy-
najmniej ograniczy chętnych co to lubią sobie rundkę 
wkoło rynku zrobić, a także poszerzy powierzchnie dla 
ruchu pieszego, może powstaną jakieś nowe ogródki na 
sezon letni ? 

Jacek Krawczyk

Zamknąć rynek w Pleszewie poza stroną od Sienkiewi-
cza do Kaliskiej, aby nie blokować ruchu w całym mie-
ście. Przykład Ostrowa z takim rozwiązaniem pokazuje, 
że rynek żyje tam przez cały rok!

Justyna Napieraj

Idealnie byłoby zamknąć cały Rynek dla ruchu aut, ale 
układ ulic jest taki, że to mało realne do wprowadze-
nia, pozostaje zatem opcja ,,pół na pół” taka jak latem.

Mateusz Stachowski

Przecież zamknięcie ulic nie ograniczy ruchu samocho-
dowego. Po prostu pojedzie się na około, co przyczyni 
się do wzrostu CO2 jeżeli myślimy w kategoriach eko. 
Na wycieczki rowerowe nie jeździ się do centrum, a na 
zakupy kto będzie chciał to i tak pojedzie autem. Ceny 
paliw przekonają obywateli do zmiany transportu. 
Jeżeli ludzie szukają alternatywy do samochodu to 
w pierwszej kolejności przesiadają się na transport 
publiczny, a potem na rower...

Patryk Gorzaniak

Z Facebooka 

Wybrane komentarze 
dotyczące propozycji zmian 
w organizacji ruchu w centrum 

Korekta przebiegu 
nowej obwodnicy. 
Gdzie jest raport?

W dniu 10.12.2020 roku odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańca-
mi Brzezia (w formie zdalnej). 

Dotyczyło ono korekty przebiegu pro-
jektowanej nowej obwodnicy Pleszewa 
w ramach drogi krajowej nr 12, która ma 
być z kolei skomunikowana z projektowa-
ną drogą ekspresową nr 11 (przebiegają-
cy przez Gminę Pleszew odcinek Kórnik 
– Ostrów Wielkopolski).

W ostatnich dniach listopada 2021 
roku Urząd Miasta i Gminy w Plesze-
wie otrzymał z GDDKiA zanonimizo-
wany raport ze spotkania w roku 2020. 
Można się z nim zapoznać za pośred-
nictwem strony internetowej www.ple-
szew.pl.

Aby pobrać dokumenty, należy odna-
leźć artykuł „Dokumenty po spotkaniu in-
formacyjnym z miesz-
kańcami Brzezia ws. 
korekty nowego prze-
biegu DK nr 12” z 30 
listopada lub wpisać 
tę frazę w wyszuki-
warce na górze strony. 

Przyklęknijmy na chwilę, pogrążmy się w zadumie.
W tym Niezwykłym Czasie bądźmy razem  
- ciepło i rodzinnie.
Mieszkańcom Ziemi Pleszewskiej życzymy  
dobrych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Nadchodzący rok 2022 niech spełni wszystkie 
marzenia, przyniesie wyłącznie szczęśliwe chwile,  
a oszczędzi wszelkich trosk.

Góry ziemi łagodnie klękają na sianie 
Przed Tobą, dziecko ludzkie, zrodzone tej nocy.
(M. Jastrun)

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
Arkadiusz Ptak  

wraz z zastępcami oraz pracownikami UMiG w Pleszewie

XXV KonKurs Plastyczny na najPięKniejszą KartKę Bożonarodzeniową  

ada oPiła z taczanowa drugiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie 
Adela Grala-Kałużna 

wraz z radnymi

Odpowiedź nie jest prosta. Gdy zamkniemy to co z han-
dlem na rynku i w okolicach? Gdy zostawimy tak jak jest 
to samochody „zajadą na amen” miasto. Może należy 
Pleszewian nauczyć chodzić i jeździć rowerem. Przecież 
w naszym mieście w 15 minut możemy wiele spraw zała-
twić. A hałas i spaliny! No właśnie. Itd. Złożona materia.

Monika Matyjaszczyk

Ostrów Wielkopolski-rynek zamknięty (prawie) Restau-
racji do wyboru. Nikt „Golfem II”nie wariuje pięć razy 
wokół Ratusza. W Pleszewie na rynku 3sklepy monopolo-
we i Karafka

Mateusz Stasiak

Nie zamykać. Już teraz w „godzinach szczytu” wyjechać 
z ulic Kaczyńskiego albo Wyspiańskiego jest ciężko, 
a gdzie jeżeli zostanie zamknięty albo ograniczony ruch 
w Rynku.

Damian Meller

Niestety ale taki mamy układ miasta i zamknięcie rynku 
na stałe raczej pogorszy problem. Rozwiązanie z zamyka-
niem rynku latem w weekendy jest wystarczające (są to 
godziny bardzo małego ruchu)

Michał Olo

(pisownia komentarzy oryginalna)
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Najlepszy jest ten ranking, 
z którego wypadliśmy…
Są takie rankingi, w których chcieliśmy się znaleźć…  
I są też takie, gdzie nie za bardzo nam się podobało.  
Na szczęście, niechlubne zestawienie to już przeszłość. 

- Nie jesteśmy tu dla rankingów, ale 
po to, aby zrobić wiele dobrego dla 
mieszkańców i przygotować Miasto 
i Gminę Pleszew na przyszłość. Niemniej 
jednak rankingi samorządowe w któ-
rych znalazł się Pleszew pokazują, jak 
wyglądamy na tle innych i czy idziemy 
w dobrym kierunku. Te opublikowane 
w roku 2021 uwidaczniają, że z pewno-
ścią obraliśmy słuszny kierunek zmian 
– mówi Izabela Świątek, Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

stop smog
Sklasyfikowanie Pleszewa w gro-

nie najbardziej smogowych gmin 
w Polsce było w 2017 roku na-
prawdę zimnym, jeśli nie dymnym 
prysznicem. Ale też bodźcem. Im-
pulsem i dla władz samorządowych, 
i dla mieszkańców. Niechlubny ran-
king Polskiego Alarmu Smogowego 
pokazał, jak wiele trzeba zmienić, 
przede wszystkim w świadomości 
ekologicznej. Śmieci w piecu, toksy-
ny z komina… Spacerując po mieście, 
przeglądając statystyki interwencji 
Straży Miejskiej widać co prawda, 
że nie do wszystkich (mówiąc kolo-
kwialnie) „dotarło”, ale z pewnością 
jest lepiej, choć nie idealnie. Przej-
ście na ekologiczne ogrzewanie 
(niewęglowe lub z wykorzystaniem 
kotłów węglowych wysokich klas) 
wspiera również samorząd. War-
tość udzielonych dotacji w ramach 
lokalnego programu „kociołek” to 
około 3,1 mln złotych (od początku 
jego istnienia). Do tego dochodzi kil-
kanaście milionów złotych pozyska-
nych przez pleszewian z Programu 
„Czyste Powietrze, gdzie wnioski 
pomagały i wciąż pomagają wypeł-
niać urzędniczki Wydziału Ochrony 
Środowiska UMiG. Efekt: w najnow-
szym rankingu Polskiego Alarmu 
Smogowego nie ma Pleszewa. I oby 
tam nigdy nie wrócił… 

Gmina dobra dla życia 
i najlepsze samorządy

Polska Agencja Prasowa, używa-
jąc wsparcia środowiska naukowego, 
postanowiła zbadać gminy pod ką-
tem jakości życia. Badano inwestycje 
(a właściwie ich: jakość, nasilenie, 
celowość i skutki społeczne), rozwój 
sfery kulturalnej oraz stan infrastruk-
tury. Pierwsze miejsce w Wielkopol-
sce Południowej i 25 w kraju wśród 
ponad 300 miejscowości powiato-
wych cieszy. Z kolei jeden z najwięk-
szych dzienników „Rzeczpospolita” 
opublikował Ranking Najlepszych 
Samorządów. Pod uwagę wzięto m.in. 
sytuację mieszkańców oraz działa-
nia ekologiczne. Tu Miasto i Gmina 
Pleszew jest drugie w Wielkopolsce 
i 21 w kraju. – Miarą nie jest tyle sama 
pozycja w tabeli, co skok jakiego doko-
naliśmy. Widzimy, że nasze innowacje, 
działania mają duży sens, który prze-
kłada się na mieszkańców – komentu-
je Andrzej Jędruszek, Zastępca Bur-
mistrza Miasta i Gminy Pleszew.

najlepsi w polsce
Jest też miejsce na samym szczy-

cie podium. To ranking „Pro fami-
lia” Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. W tej klasyfikacji oce-
niane są samorządy, które tworzą 
najlepsze warunki do życia i naj-
skuteczniej działają na rzecz rodzin. 
Pleszew zdobył bezapelacyjnie 
pierwsze miejsce w Polsce w katego-
rii gmin miejsko - wiejskich. Oprócz 
dyplomu od premiera, jest również 
nagroda dla wszystkich mieszkań-
ców. To właśnie temu zwycięstwu 
zawdzięczamy fantastyczny cykl 
imprez grudniowych na pleszew-
skim rynku. Ich zasponsorowanie 
przez Fundację Orlen jest bonusem 
za sukces w rządowym zestawieniu.

Famot jeszcze 
większy
W miejscu dawnej siedziby 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
przy ulicy Fabrycznej w Pleszewie 
powstanie kolejny obiekt 
fabryki FAMOT.

Obecnie firma już zatrudnia ponad 
700 osób, a po rozbudowie będzie po-
trzebować kolejnych pracowników! 
Wartość inwestycji poczynionych 
w Pleszewie w ostatnich latach przez 
producenta obrabiarek już przekra-
cza pół miliarda złotych.

Zakład, jako jeden ze strategicz-
nych dla gospodarki Ziemi Pleszew-
skiej, jest wspierany przez Samorząd 
Miasta i Gminy. Rozbudowa stała się 
możliwa m.in. dzięki przeprowadz-
ce Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
Natomiast w 2022 roku ze środków 
budżetowych ma być zaprojektowa-
na droga dojazdowa do nowej hali 
montażowej. 

Fotowoltaika w OSP
Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kowalewie korzystają 
już z ekologicznej energii 
elektrycznej. 

Na strażnicy zamontowano 20 
paneli fotowoltaicznych o łącznej 
mocy 8 kWp. Instalacja kosztowała 
40 tys. złotych, z czego 30 tys. złotych 
to dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część 
stanowił wkład Miasta i Gminy.

Miasto 15 w pociągach
Idea Pleszewa jako pierwszego 
w Polsce miasta piętnastu minut 
staje się coraz popularniejsza. 

Tym razem informacja trafi-
ła do setek tysięcy pasażerów jacy 
w listopadzie i grudniu podróżowa-
li Kolejami Wielkopolskimi. Tablice 
promujące Kwadransowy Pleszew 
wyświetlane były na monitorach 
umieszczonych w wagonach wszyst-
kich składów. To ponad 300 ekranów 
i 60 pociągów poruszających się na 
terenie Wielkopolski oraz w ramach 
linii łączącej Poznań z Łodzią (dwo-
rzec Łódź Fabryczna).
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Dzięki wygranej w rankingu "Pro familia" na pleszewskim rynku odbył się  
cykl imprez adwentowych.
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To nie tylko nowe bloki, to strategiczny plan!
Roboty rozpoczęte. To będą najwyższe budynki w Pleszewie. Innowacyjna formuła prowadzenia 
inwestycji budzi zainteresowanie. Pleszew zyska nowych mieszkańców, co jest kluczowe dla jego 
rozwoju. Inwestycja wpisuje się w koncepcję Kompaktowego Pleszewa i Miasta 15.

Przypomnijmy: u zbiegu ulic Po-
niatowskiego i Mieszka I powstaną 
92 mieszkania o łącznej powierzch-
ni użytkowej około 4 500 m kw. Po-
nadto zaplanowano 99 miejsc par-
kingowych. Inwestycja jest bardzo 
ekologiczna. Część wspólna obiektów 
(klatki schodowe, garaże, piwnice 
itp.) zasilana będzie dzięki panelom 
fotowoltaicznym. Na części komplek-
su wykonany zostanie trawiasty dach. 
Generalnie tereny zielone stanowić 
mają aż 38 procent powierzchni ca-
łej działki.

innowacyjny system spłaty
Wnioski o „przydział” mieszka-

nia przyjmowane były przez PTBS 
w 2019 roku. Miejska spółka zapropo-
nowała unikalne rozwiązanie: czynsz 
miesięczny w większości traktowa-
ny jako rata spłaty ceny mieszkania. 
W ten sposób można dojść do wła-
sności lokalu bez zawierania umowy 
z jakimkolwiek bankiem, a „jedynie” 
z PTBS-em. Aby skorzystać z oferty 
należało jeszcze wnieść przedpłatę 
– 500 zł od 1 m kw, również liczoną 
jako wkład własny. Po spełnieniu tych 
warunków, każdy będzie mógł po kil-
ku latach wykupić swoje „M”.

nowi mieszkańcy
Inwestycja Samorządu Miasta 

i Gminy realizowana jest za pośred-
nictwem spółki miejskiej, czyli PTB-
S-u. W pełni wpisuje się w autorską 
koncepcję rozwoju Pleszewa i prze-
ciwdziałania marginalizacji opraco-
waną przez władze samorządowe 
Miasta i Gminy. Zgodnie z nią, gmina 
musi stworzyć na tyle atrakcyjną ofer-
tę w wielu dziedzinach (rekreacja, 
praca, zdrowie, szkolnictwo, miesz-
kalnictwo, usługi itp.), aby przycią-
gać nowych pleszewian i zatrzymać 
tych, którzy chcą wyjechać, np. mło-
dych (lub zachęcić ich do powrotu po 
ukończonych studiach). Tak właśnie 
będzie w tym przypadku, gdzie 20% 

mieszkańców nowych „bloków” to 
osoby, które się przeprowadzą się do 
nas na stałe z innych gmin.

walka z marginalizacją
Biorąc pod uwagę wskaźniki demo-

graficzne z ostatnich 20 lat, starzenie 
się społeczeństwa oraz dzietność (bi-
lans ujemny – podobnie jak w całej 
Polsce), z biegiem lat mieszkańców 
będzie coraz mniej. To z kolei skut-
kuje mniejszą liczbą zatrudnionych, 
a więc mniejszymi wpływami z podat-
ków lokalnych oraz PIT i CIT, a więc 
ubożeniem naszej samorządowej 
wspólnoty. Bez działań ratunkowych 

to oznacza w perspektywie lat niższe 
nakłady na inwestycje i degradację 
miasta wraz z gminą. Stąd Samorząd 
Miasta i Gminy wdraża strategię dzia-
łań zapobiegawczych, wśród których 
znajduje się znaczna poprawa wa-
runków do życia i promocja Miasta 
i Gminy na zewnątrz jako atrakcyjne-
go miejsca do zamieszkania. Działania 
te zebrane są pod dwiema markami: 
Kompaktowego Pleszewa, a więc 
miejsca dopasowanego do potrzeb 
mieszkańców oraz Miasta15 – ośrod-
ka w którym wszystko znajduje się 
wygodnie, pod ręką.

Miasto 15, czyli kwadransowe
Pleszew to pierwsze w Polsce tzw. 

„miasto 15 minut”. Samorząd, który 
w sposób uporządkowany i planowy 
wdraża system ułatwień i rozwiązań 
mających być alternatywą dla dużych 
ośrodków miejskich. W skrócie - pro-
mujemy to, że każdy mieszkaniec na 
wyciągniecie ręki ma wszystkie nie-
zbędne przedsiębiorstwa i instytucje, 
urzędy, obiekty służby zdrowia, placów-
ki handlowe i usługowe, miejsca pracy, 
instytucje kultury, szkoły i przedszkola. 
Z tego względu nieprzypadkowa jest 
lokalizacja nowych budynków wieloro-
dzinnych. Stąd w czasie kilku minut pie-
chotą będzie można dotrzeć do wszyst-
kich wymienionych wyżej miejsc.

wyszliśmy z dołka
Według aktualizacji tzw. listy miast 

tracących funkcje, wykonanej dla Mi-
nisterstwa Rozwoju na przełomie 
2019/2020 r., Pleszew poprawił swoją 
pozycję, gdyż nie znalazł się ponownie 
na tej liście (jako jedno z dwóch miast 
w województwie, obok Złotowa). To, 
że udało nam się wydostać z grupy 
ośrodków zagrożonych marginalizacją 
jest dużym osiągnięciem.  

"W rankingu jakości życia w gminach Serwisu Samorządowego 

PAP, Pleszew zajął w wysokie 25 miejsce wśród miast-gmin 

będących stolicami powiatów. Jest to bardzo duży sukces z uwagi 

na fakt, że jest to gmina miejsko-wiejska, w której z reguły wiele 

wskaźników jest obiektywnie niższych  

(niż w przypadku gmin typowo miejskich – przyp. red.)."

prof. dr hab. prof. IGiPZ PAN Przemysław Śleszyński 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
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O pleszewskim pomyśle na nowoczesne miasto  
i budownictwo w mediach

Cały program budowy mieszkań pochłonie 48,5 mln zł, ale 85% to pozyskane środ-
ki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego, z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Mieszkalnictwa i oczywiście partycypacji przyszłych najemców. Reszta to koszty 
Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Urzędu MiG w Pleszewie.

O przekuwaniu słabości w atut napisano wiele książek, w przeróżnych możliwych 
kontekstach. Władze liczącego ok. 16 tys. mieszkańców Pleszewa w wojewódz-
twie wielkopolskim, postanowiły wykorzystać jego niewielki rozmiar, aby przycią-
gnąć mieszkańców i przedsiębiorców.

Jedni mówią, a niektórzy działają. Ideę miasta piętnastominutowego wprowadza-
ją w życie władze wielkopolskiego Pleszewa. Od kilku lat trwają tam pozytywne 
zmiany. Ważne są m.in. dostępność, zieleń, uspokajanie ruchu, kultura, innowacyj-
ne stymulowanie budownictwa oraz integracja miasta z gminą.

Polskie Groningen kroczy własną ścieżką. W mgnieniu oka adaptuje globalne tren-
dy i zmienia się z poczwarki w motyla. Biorąc pod lupę Pleszew można zobaczyć 
jak w soczewce, jak pozytywne mogą być miejskie rewolucje. Zamiast krzywych 
chodników, eleganckie trakty. W miejsce zaniedbanych magazynów kolejowych, 
lśniąca nowym designem placówka „Zajezdnia Kultury”. Zamiast dreptania w miej-
scu, wyścig z najlepszymi. W 17-tysięcznym Pleszewie w Wielkopolsce wiedzą, jak 
zmieniać miasto. Do Pleszewa, ochrzczonego już w mediach „pierwszym w Polsce 
miastem kompaktowym”, jedziemy z nieskrywaną ciekawością. Miasto ma bardzo 
przyjemny mikro-klimat, ale uderza nas przede wszystkim, że pleszewscy sternicy 
odważnie kroczą tropem... Paryża. Nie tylko podoba się im wizja „miasta 15-minu-
towego” czy „kwadransowego”, na wzór przemian stolicy Francji dyktowanych od-
ważną polityką tamtejszej mer Anne Hidalgo. Ale wręcz chcą stosować ją u siebie. 
Ba, już ją zdążyli zastosować.

Kompaktowy Pleszew – pod tą nazwą władze wielkopolskiego miasteczka będą 
promować koncepcję miasta 15-minutowego. Koncepcja miasta kompaktowego 
nie jest nowa – pojawiła się w teorii urbanistycznej w latach 70’-80’. Ostatnio ten 
model miasta przeżywa renesans. Burmistrzyni Paryża Anne Hidalgo przyjęła go 
nawet jako plan odnowy stolicy Francji po epidemii.

Pleszew. Pierwsze w Polsce  
miasto 15 minut 

Miasto 15 minut zapewnia wszystkie udogodnienia 
w odległości maksymalnie kwadransa drogi od domu 
(pieszo, rowerem, komunikacją publiczną, a w osta-
teczności samochodem). w ciągu 15 minut przemie-
ścisz się z domu do pracy, ze szkoły na pizzę, od przyja-
ciela na boisko, z zakupów na spacer itp.

Kompaktowy Pleszew  
- gmina dopasowana do potrzeb mieszańców

• rozwój rynku mieszkaniowego,  

usług prywatnych i publicznych

• łatwo dostępne szkoły, przedszkola i żłobki

• zdrowsze życie: tereny zielone, miejsca 

rekreacji, ścieżki rowerowe, ograniczenie 

ruchu samochodów

• wysoka jakość komunikacji  

(linie Pl 1 i Pl 2), a w przyszłości lepsza 

komunikacja na terenach wiejskich

• równomierny rozwój miasta i terenów 

wiejskich

• bogata oferta kulturalna

Blisko 400 bezpłatnych miejsc!

Aż cztery  nowe bezpłatne parkingi 
powstaną w 2022 roku na terenie 
Gminy Pleszew. Chodzi o to, aby nie 
wjeżdżać do centrum, lecz zostawić 
samochód, a potem dojechać auto-
busem PL1 i PL2 lub dojść piechotą. 

Pierwszy parking utworzony zo-
stanie na pustym obecnie placu na 
skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Nie-
siołowskiego. Z tego miejsca dojście 
do centrum zajmuje około 4 minut. 
Kilkadziesiąt darmowych miejsc po-
stojowych to znakomita alternatywa 
dla rynku i przyległych ulic, gdzie obo-
wiązuje Strefa Płatnego Parkowania.    
Najbardziej spektakularnie zapowiada 
się parking, który powstanie przy uli-
cy Ogrodowej. To zresztą ostatni etap 
rewitalizacji terenów pokolejowych 

w Pleszewie. 170 miejsc dla samocho-
dów, zielone skwery i bardzo dużo no-
wych nasadzeń, m.in. ponad 30 drzew, 
mnóstwo krzewów oraz trawniki. Do 
tego mała architektura i oświetlenie. 
To miejsce typu „Parkuj i jedź” – czyli 
osoby korzystające, a niezamieszku-
jące w samym Pleszewie, będą mogły 
pobrać tu bezpłatny bilet na autobusy 
PL1 i PL2. Kolejny parking w modelu 
„Parkuj i jedź” powstanie przy ul. Pia-
ski. Tu wygospodarowanych zosta-
nie 86 miejsc postojowych. Czwarty 
parking to nowy plac, który zostanie 
utworzony przy dworcu PKP Pleszew 
zlokalizowanym w Kowalewie. 72 
miejsca postojowe mają służyć przede 
wszystkim tym, którzy zostawiają 
swoje samochody i dalej przemiesz-

czają się pociągiem, np. do pracy do 
Jarocina, Poznania czy Ostrowa Wlkp.

- Te parkingi mają za zadanie ogra-
niczenie ruchu samochodowego w ści-
słym centrum Pleszewa. Stąd zachęty do 
korzystania: brak opłat i bezpłatne bi-
lety na linie PL1 i PL2 dla przyjezdnych. 
Jednocześnie podwyższamy o 50 groszy 
podstawową opłatę za korzystanie ze 

Strefy Płatnego Parkowania. Nie po to, 
aby zarobić, lecz aby przekierować ruch 
na bezpłatne place – tłumaczy Andrzej 
Jędruszek, Zastępca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Pleszew. Szacowany łączny 
koszt budowy czterech parkingów to 8 
mln złotych. Duża część tej kwoty - 6,4 
mln zł to dofinansowanie z Programu 
Inwestycji Strategicznych. 
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Tak będzie się prezentować przestrzeń na ulicy Ogrodowej.
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Potrzebne zmiany w organizacji ruchu. 
Jak daleko zajdą? Co z rynkiem?
Nie jest dobrze, lecz bardzo źle. 10 tysięcy samochodów w ciągu doby wjeżdża na pleszewski rynek. 
Tymczasem próg opłacalności budowy drogi ekspresowej to… 15 tysięcy aut/24h.  
Czy w związku z tym czekają nas rewolucyjne zmiany?

Skutki obecnej organizacji ruchu 
zdecydowanie nie są dobre dla naszego 
zdrowia. Z pewnością wdychanie takiej 
ilości spalin to ostatnie o czym marzy 
organizm człowieka. W dodatku ruch 
samochodowy nie zachęca  do lepszego 
stylu życia – poruszania się pieszo lub 
rowerem. Mieszkańcy chcieliby więk-
szej ilości miejsc do spędzania wolnego 
czasu w centrum – restauracji, kawiar-
ni. Okazuje się, że jedną z przyczyn 
niedoboru punktów gastronomicznych 
jest również tak duże natężenie ruchu. 
Z drugiej strony, właściciele sklepów 
w centrum tłumaczą, że ograniczanie 
parkowania samochodów to gwóźdź do 
trumny ich biznesów. Co zatem robić?

pieszy jest najważniejszy
Zarządzanie tkanką miejską ewolu-

uje. Kiedyś wizytówką nowoczesnego 
miasta były szerokie arterie drogowe, 
zaparkowane gęsto samochody i duży 

ruch. Teraz jest wręcz przeciwnie, bo-
wiem poziom świadomości ekologicz-
nej oraz potrzeba spotkań przy ka-
wiarnianym stoliku znacznie wzrosły. 
Prawidłowa organizacja ruchu to model 
odwróconej piramidy. Na szczycie - pie-
si i rowerzyści, później komunikacja 
publiczna, auta współdzielone (np. tak-
sówki), a na samym dole prywatne po-
jazdy. Centralna przestrzeń miejska jest 
dla pieszych, nie dla samochodów wo-
żących w większości przypadków kie-
rowcę i powietrze hulające na czterech 
pozostałych fotelach. Jak podkreślają fa-
chowcy, "ulice to nie drogi". Optymalna 
dopuszczalna prędkość samochodów, 
bezpieczna dla rowerzystów i pieszych, 
to 30 km/h. Same znaki nic nie dają. 
Spowolnienie ruchu uzyskuje się przez 
inne środki - wymuszające: wzniesienia, 
muldy, zieleń, parkingi ulokowane na-
przemiennie wzdłuż obu boków jezdni, 
a co najważniejsze – zwężenie jezdni.

są badania
Miasto i Gmina Pleszew jest jednym 

z siedmiu samorządów w Polsce zakwa-
lifikowanych do programu badawczego 
"Zrównoważone miasta i społeczno-
ści" prowadzonego przez Obserwato-
rium Polityki Miejskiej funkcjonujące 

w ramach Komitetu Rozwoju Miast 
i Regionów. Projekt dotyczy modelo-
wych transformacji organizacji ruchu. 
Rezultaty badań dadzą wiele odpowie-
dzi. Niezależnie, Samorząd zamówił 
specjalistyczne studium w warszaw-
skiej firmie TransEko realizującej od 
wielu lat największe projekty drogowe 
i komunikacyjne. Dokument studium 
stanowi punkt wyjścia do konsultacji 
społecznych i szerokiej dyskusji na te-
mat zmian w organizacji ruchu. Pierw-
sze otwarte spotkanie odbyło się już 7 
grudnia w Zajezdni Kultury, a transmi-
sja live cieszyła się dużą popularnością 
na Facebooku.

lista grzechów głównych
Fachowcy z TransEko kilka tygodni 

temu zamontowali urządzenia reje-
strujące samochody wjeżdżające na ry-

nek z każdego z „rogów”. Wyniki zszo-
kowały nawet tak doświadczonych 
specjalistów. - 10 tysięcy samochodów 
na dobę. Szczyt to godz. 7.15 – 8.30 
oraz 14.35 -16.00. Duża oferta miejsc 
postojowych zachęcająca do wjazdu do 
centrum. Dopuszczona prędkość 50 km 
na godzinę jest niebezpieczna dla nie-
zmotoryzowanych. 30 km/h a 50 km/h 
w przypadku potrącenia stanowi różni-
cę pomiędzy życiem a śmiercią. Rynek 
wykorzystywany do przejazdów tranzy-
towych. Szerokie jezdnie i długie proste 
(Kaliska i Poznańska) zachęcające do 
szybkiej jazdy. Samochody zaparkowa-
ne na chodnikach kosztem bezpieczeń-
stwa i wygody pieszych (ul. Poznańska, 
ul. Kaliska), brak układu obwodowego 
na południu miasta, niebezpieczny wy-
jazd z parkingów na rynku, za mało 
przejść dla pieszych i generalnie orga-

Przykład przekształcenia: ul. Poznańska jednokierunkowa

Arkadiusz Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

„Zaczynamy od siebie” 

Zdaniem konsultantów z TransEko, Pleszew z uwagi na zwar-
tą zabudowę mógłby stać się modelowym miastem w Polsce 

jeśli chodzi o warunki dla pieszych i rowerzystów. Natomiast żadne radykla-
ne zmiany nie zostaną dokonane bez konsultacji społecznych i analiz badaw-
czych. Poważne reformy muszą mieć akceptację wszystkich zainteresowa-
nych, również podmiotów gospodarczych. Do pewnych rozwiązań możemy 
dochodzić długo. W 2022 roku poprawimy bezpieczeństwo w ramach istnie-
jącej organizacji ruchu. Będzie kilka działań, ale dla przykładu zaczynamy od 
siebie. Wkrótce zostanie zlikwidowany służbowy parking dla pracowników 
przy południowym murze ratusza. W tym miejscu staną gazony. 

Studium oraz ten artykuł  
to materiał wyjściowy  

do dyskusji i konsultacji, a nie 
zatwierdzony projekt zmian. 

na stronie www.pleszew.pl znajduje się artykuł „studium transportowe 
miasta Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej” 
zawierający w formie prezentacji analizę sytuacji i proponowane zmiany. 
z pełną treścią studium można zapoznać się w wydziale gospodarki Komu-
nalnej uMig, rynek 1, pok. 111. 
uwagi i propozycje do materiału można przesyłać na adres e-mail: 
askibinska@pleszew.pl

poszerzony chodnik 
ok. 2 m

pas ruchu - ruch rowerowy 
dwukierunkowo po jezdni  

(ok. 3,5 m)

przestrzeń 
przeznaczona na 

funkcje społeczne, 
zieleń itp.  
(ok. 2,5 m)

chodnik  
(ok. 1,5 m)

zatoki postojowe  
na jezdni rozdzielone  

np. donicami  
z zielenią lokalizowane 

naprzemiennie  
(ok. 2,5 m)

szerokość jezdni (ok. 6 m)
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Mają szkołę za miliony
Nowe jest dosłownie wszystko. Wymieniono 
instalacje, podłogi, tynki oraz drzwi i wiele okien.  
Zakupiono wszystkie meble, uzupełniono 
pomoce dydaktyczne. Tak zakończył się 
pierwszy etap kapitalnego remontu szkoły 
w Lenartowicach - obejmujący najstarszą 
część budynku.

W odnowionych salach gospoda-
rzą przedszkolaki oraz jedna klasa 
ósma. Nową jakość ma także bibliote-
ka, pokój nauczycielski i biura admi-
nistracji. Szkoła jest przygotowana do 
przejścia na ogrzewanie ekologiczne.

Całość tego etapu to koszt ponad 
1,1 mln zł. Ale to jeszcze nie koniec 
inwestycji. Władze Miasta i Gminy 
Pleszew zamierzają łącznie „włożyć” 
w szkołę grubo ponad 10 mln zło-
tych. Już ogłoszony jest przetarg na 
drugi etap modernizacji, m.in. dobu-
dowanie nowego skrzydła z czterema 

salami dydaktycznymi. W trzecim, 
jeszcze niewycenionym etapie, po-
wstanie hala sportowa.

Zespół Szkół Publicznych w Lenar-
towicach to jedna z trzech wiejskich 
szkół prowadzonych przez Miasto 
i Gminy Pleszew. Do „Lenartowic” 
uczęszczają dzieci z kilku wsi. Rola 
placówki z roku na rok rośnie z uwagi 
na zlokalizowane w tej miejscowości 
ogromne i wciąż powiększające się 
osiedle domów jednorodzinnych, a co 
za tym idzie rosnącą liczbę uczniów. 

nizacja ruchu nieprzyjazna przechod-
niom - to tylko część z „grzechów" 
na miejskich i powiatowych ulicach, 
które wylicza dr Andrzej Brzeziński 
z TransEko.

dobre strony
Identyfikacja błędów wykonana 

została dla każdej kluczowej ulicy. 
Jak podkreślono, mieszkańcy często 
zupełnie niepotrzebnie korzystają 
z samochodów na krótkich odcinkach. 

Wskazano też mocne strony: zwarta 
zabudowa (pozwalająca na szybkie 
przemieszczanie się pieszo lub rowe-
rem), dobra komunikacja publiczna (li-
nie PL1 i PL2), zrównoważony rozwój 
i działania rewitalizacyjne odzysku-
jące przestrzeń miejską dla pieszych, 
pozytywny odbiór dotychczasowych 
zmian wśród mieszkańców, nasadze-
nia zieleni i posadzenie drzew w ob-
szarze jezdni co tworzy zatoki parkin-
gowe zamiast otwartych pasów.

Czekają nas zmiany,  
ale jak dalekie?

Przedstawionych wariantów zmian 
jest bardzo wiele. Od pozostawienia 
całkowicie otwartego rynku z ogra-
niczeniem prędkości w centrum do 
30 km/h i zmniejszeniem o połowę 
liczby miejsc parkingowych, poprzez 
zamknięcie jednej pierzei, dwóch, 
trzech lub wszystkich stron. Propono-
wane są również gotowe rozwiązania 
na innych ulicach. Na przykład prze-
kształcenie części ulic Poznańskiej 
i Kaliskiej w jednokierunkowe, od-
dzielenie chodników od jezdni pasami 
zieleni (tu oczywiście potrzebna jest 
współpraca z zarządcą dróg - Staro-
stwem Powiatowym).

Obawy przedsiębiorców
Ewentualnych rewolucji w centrum 

obawiają się przedsiębiorcy. Możliwość 
parkowania na rynku wiążą z liczbą 
klientów. Boją się spadku obrotów, 
który doprowadzi do zamknięcia inte-
resów. – To nie jest dobre rozwiązanie. 
Efekt może być taki, że pozostaną tylko 
puste witryny sklepowe – tłumaczył 
podczas konsultacji w Zajezdni Kultury 
Hieronim Wojciechowski, prowadzący 
od lat sklep na rynku. Radna Jolanta 

Molska, również przedsiębiorca, pytała, 
czy zbadano w jakim celu przyjeżdżają 
kierowcy do centrum i czy ogranicze-
nie ruchu lub parkowania w ścisłym 
centrum mogłoby odbić się na handlu? 
Przedstawiciele TransEko zaznaczyli, 
że takie kierunkowe badania nie były 
prowadzone i warto byłoby to jeszcze 
zweryfikować. – Ale jedno jest pewne. 
Nie można tak sobie po prostu zamknąć 
rynku. Przedtem tę przestrzeń i całe 
centrum należy uczynić przyjaznym 
dla mieszkańców, aby chcieli oni tu spę-
dzać czas. Tak się to prawidłowo robi. 
Proponujemy coś, co nazywamy ucywi-
lizowaniem ulicy. Bez tego zmiany nie 
mają żadnego sensu. Partery budynków 
musiałby mieć zachęcającą ofertę, głów-
nie gastronomiczną. Także ulice docho-
dzące powinny być atrakcyjniejsze dla 
pieszych. Brakuje na nich ławek i zieleni, 
a więc przestrzeni które można odzyskać 
dla pieszych podczas zwężania jezdni, 
usuwania parkingów z chodników. Cen-
trum musi mieć funkcję miejsca spędza-
nia czasu, a nie tylko tranzytu. Wówczas 
właściciele sklepów nie mieliby proble-
mów z klientami, nawet by pewnie sko-
rzystali. Ponadto rynek jest miejscem, 
które w pierwszej kolejności odwiedzają 
przyjezdni, a więc stanowi wizytówkę. 
– tłumaczył Andrzej Brzeziński.

W nowoczesnym mieście niedopuszczalne jest parkowanie 
samochodów na chodnikach i zabieranie przestrzeni pieszym, 

również w kontekście wózków inwalidzkich i dziecięcych. 
Dlatego już w roku 2022 strefa parkingowa na ulicach Kaliskiej 
i Poznańskiej zostanie „zrzucona” na jezdnię. Prawdopodobnie 
za kilka miesięcy powstaną tam również wyniesione przejścia 
dla pieszych. Utworzone zostaną również bezpłatne parkingi 

na ponad 400 samochodów. Inne większe zmiany to temat do 
dyskusji, która dopiero została rozpoczęta, a reorganizacja 

to proces rozciągnięty w czasie, może nawet w latach.
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Uczniowie, rodzice i nauczyciele już cieszą się z nowych warunków,  
ale to dopiero początek wielkiej modernizacji. 
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Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
Miasto i Gmina Pleszew oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pleszewie 
planują przystąpić do Programu 
Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2022. 

Program kierowany jest do miesz-
kańców Miasta i Gminy Pleszew spra-
wujących bezpośrednią opiekę nad 
dzieckiem z orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub osobą ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem traktowanym na rów-
ni z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Usługi opieki 
wytchnieniowej realizowane mogą być 
w miejscu zamieszkania osoby z nie-
pełnosprawnością w ramach pobytu 
dziennego (maksymalnie 240 godzin 
rocznie). Mają za zadanie odciążyć sta-
łych opiekunów. Uczestnik Programu, 
któremu przyznano pomoc w postaci 

usługi opieki wytchnieniowej, nie po-
nosi odpłatności za tę usługę. Osoby 
zainteresowane skorzystaniem prosi-
my o kontakt z pracownikami Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Pleszewie.

Jest w rodzinach problem przemocy. 
Dotyczy miasta i całej gminy
Pandemia, izolacja, lockdown, poczucie zagrożenia zbierają smutne 
żniwo w rodzinach. Dramatycznie zwiększyła się liczba przypadków 
przemocy. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół 
Interdyscyplinarny prowadzą kampanię uświadamiającą ofiary.

- W roku 2020 i 2021 wzrosła liczba 
zakładanych niebieskich kart, czyli do-
kumentów potwierdzających podejrze-
nie przemocy domowej, a skutkujących 
wsparciem ofiar i nadzorem sprawców. 
W obu latach pandemii pojawia się rocz-
nie po sto nowych kart, znacznie więcej 
niż kiedyś. W gronie agresorów są kobie-
ty – mówi p.o. Dyrektora MGOPS Domi-
nika Frencel. Wśród przyczyn nasilenia 
przemocy psychicznej i fizycznej (naj-
częściej obu jednocześnie) w domach, 
pracownicy socjalni wymieniają: zmę-
czenie izolacją lub kwarantanną, spa-
dek poziomu życia, utratę pracy lub 
obawę o utratę zatrudnienia. Często 
okazuje się też, że pary nie potrafią spę-
dzać razem czasu, którego teoretycznie 
mają dla siebie więcej z uwagi na sytu-
ację. Oczywiście sytuacje życiowe nie 
usprawiedliwiają przemocy, natomiast 

należy je wskazać jako podłoże złych 
sytuacji domowych.

Czy ujawnione przypadki przemocy 
domowej to jedynie kropla w morzu? 
– Bardzo możliwe. Ofiary często odczu-
wają wstyd, boją się przemocowego do-
mownika, czują się od niego uzależnione 
emocjonalnie i materialnie lub pokutuje 
fałszywa solidarność domowa nakazują-
ca milczenie. Często atakowane osoby są 
też bezradne, ponieważ nie wiedzą gdzie 
się zgłosić. Dla nich właśnie przygotowali-
śmy plakaty i ulotki oraz służymy doradz-
twem – dodaje M. Kaczmarek z MGOPS.

W ostatnich tygodniach rozpoczęła 
się kampania informacyjna dla ofiar 
przemocy. Pracownicy opieki społecz-
nej dystrybuują ulotki z podstawowymi 
informacjami i miejscami, gdzie można 
uzyskać pomoc. W wielu lokalizacjach 
pojawiły się też plakaty.

PRZEMOC to zamierzone działanie lub zaniechanie, które wykorzystuje 
przewagę jednej strony nad drugą, narusza prawa i powoduje ból i cierpie-
nie osoby słabszej.
PRZEMOC zawsze narusza twoje prawa i nie pozostaje bez wpływu na 
twoje zdrowie i życie!
PRZEMOC w domu nie pozostaje bez wpływu na TWOJE DZIECI, które 
się w nim wychowują. nawet jeśli dzieci nie są bezpośrednimi adresatami 
zachowań przemocowych członka rodziny to i tak poniosą jej konsekwen-
cje. Konsekwencje te mogą dotyczyć wszystkich sfer życia – emocjonalnej, 
intelektualnej, społecznej, seksualnej i zdrowia psychicznego.

Tu otrzymasz pomoc:

• Zespół Interdyscyplinarny w Pleszewie i Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. słowackiego 19a, Pleszew tel. 62 
580 12 05, e-mail:sekretariat@mgopspleszew.pl

• Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie ul. Kochanowskiego 6, 
Pleszew tel. 47 775 82 00 lub numer alarmowy 112

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie ul. wyspiańskiego 6 
(budynek urzędu Pracy, pokój nr 21,22), Pleszew tel. całodobowy 668 
473 977, e-mail: oik_pleszew@op.pl

• Sąd Rejonowy w Pleszewie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. 
Malińska 21b, Pleszew pokój nr 107, i piętro, tel. 62 742 94 61, fax. 62 
594 45 58, e-mail: rodzinny@pleszew.sr.gov.pl

• Prokuratura Rejonowa w Pleszewie Plac Kościelny 1, Pleszew tel. 62 
508 14 77, fax. 62 508 14 88, e-mail: pr-pleszew@ostrow.po.gov.pl

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Pleszewie ul. rynek 1, Pleszew

Przemoc jest przestępstwem!

za używanie przemocy odpo-
wiedzialny jest zawsze sprawca. 
za to, że trwasz w przemocy 
mimo szkód, które ponosisz 
ty i twoi bliscy, w dużej mierze 
odpowiedzialne są mechani-
zmy przemocy.
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Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Magdalena Kaczmarek 
zachęca ofiary przemocy do skorzystania z pomocy.
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Profilaktyka przez duże „P” 
Zakończył się największy program profilaktyczny 
w historii pleszewskiego samorządu. Zajęciami 
objęto blisko 2000 uczniów oraz setki dorosłych: 
nauczycieli, policjantów, pracowników opieki 
społecznej i innych instytucji pomagających 
dzieciom i młodzieży. Były też dyżury psychologa. 

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu 
Marszałkowskiego, samorząd zreali-
zował autorski projekt wart blisko pół 
miliona złotych. Nigdy przedtem nie 
działano na taką skalę. 

edukator w każdej klasie
Największym wyzwaniem były ma-

sowe warsztaty dla uczniów. Edukator 
dotarł do każdej klasy w publicznych 
i niepublicznych szkołach podstawo-
wych na terenie Gminy. Było to 135 od-
działów i blisko 2000 dzieci. Zajęcia do-
stosowane były do wieku uczestników. 
Dla najmłodszych, uczniów klas I–III 
szkoły podstawowej zrealizowany zo-
stał temat „Rola emocji”. Starsze dzieci, 
z klas IV–VI szkoły podstawowej wzię-
ły udział w warsztatach „Niewidzialne 

rany” - związanych z sytuacją psychicz-
ną młodych pokoleń. Te same warszta-
ty, choć w innej formie miały klasy VII 
oraz VIII. Ponadto dwa najstarsze rocz-
niki objęte zostały kolejnymi zajęciami 
- poświęconymi profilaktyce związa-
nej ze skutkami picia alkoholu w ciąży.

Oblegany psycholog 
Bardzo dużym zainteresowaniem 

cieszyły się bezpłatne dyżury psycho-
logiczne w każdej szkole podstawowej 
oraz w Centrum Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich. Ponieważ nie obowią-
zywała rejonizacja, wiele osób z dzieć-
mi wielokrotnie odbyło konsultację 
z psychologiem klinicznym Hanną Roz-
bicką – Winiecką. - Większość sygnalizo-
wanych problemów dotyczy nieradzenia 

sobie z komunikacją interpersonalną 
w grupie rówieśniczej i właściwym sy-
gnalizowaniem emocji. Pomóc można 
przez szczerą rozmowę i współpracę 
z psychologiem, ale przede wszystkim 
współpracę rodzica z nauczycielem - 
mówi H. Rozbicka – Winiecka. 

Jak pracować z dziećmi 
i młodzieżą?

Projekt w bardzo dużym zakresie 
objął również dorosłych. Przeszkolo-
no chętnych rodziców w zakresie pra-
cy profilaktycznej i psychologicznej 
z dzieckiem. Pod tym samym kątem od-
były się zajęcia dla wszystkich nauczy-
cieli, wzbogacone o czynniki wywołane 
przez pandemię oraz interwencję kry-
zysową. W ostatnim bloku (Spektrum 
Płodowych z Zaburzeń Alkoholowych 
FASD) przeszkolono kilkadziesiąt 
osób pracujących z młodzieżą. Udział 
w warsztatach wzięli przedstawiciele 
szkół podstawowych i średnich, pla-

cówek opiekuńczo - wychowawczych, 
opieki społecznej. Nie zabrakło poli-
cjantów, przedstawiciela społecznych 
kuratorów sądowych i członków Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

– To dopiero początek komplek-
sowych działań jakie zamierzamy 
wdrażać z troski o młode pokolenia. 
Pragniemy, aby nasi uczniowie rozpo-
znawali własne uczucia i potrafili je 
nazwać, znali sposoby rozładowania 
trudnych emocji, doskonalili współpracę 
z grupą rówieśniczą, znali swoje mocne 
strony. – mówi Izabela Świątek, Zastęp-
ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. 
Jak dodaje odpowiedzialna za oświatę 
zastępczyni Arkadiusza Ptaka, samo-
rząd pracuje nad tym, aby młodzież 
potrafiła się odnaleźć w trudnych sy-
tuacjach, wiedziała jak chronić swoje 
zdrowie, a w razie potrzeby wiedziała, 
gdzie szukać pomocy.

Projektem objęto wszystkie szkoły: 

zespół szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, zespół szkół Publicznych nr 2 

w Pleszewie, zespół szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie, zespół szkół Pu-

blicznych w lenartowicach, zespół szkół Publicznych w Kowalewie, zespół 

szkół Publicznych w taczanowie drugim, Publiczna szkoła Podstawowa 

w Kuczkowie, niepubliczna szkoła Podstawowa w sowinie Błotnej, szkoła 

Podstawowa stowarzyszenia „edukacja – Młodzież” w Pleszewie.
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Prowadząca zajęcia w klasach Izabela Adamczak wysoko ocenia  
zainteresowanie i zaangażowanie dzieci w zajęcia. 

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Projekt: przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie 
świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia. 

Od stycznia 500 plus w ZUSie, a nie w Ośrodku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
stopniowo przejmie wypłatę 
świadczeń wychowawczych  
tzw. 500+. 

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski 
o nowe świadczenia nie mogą być 
składane w Miejsko Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej lecz wyłącz-
nie w ZUS i to tylko w formie elek-

tronicznej - przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, banko-
wość elektroniczną i portal Empatia. 
Nowelizacja ustawy o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci nie 
tylko przenosi ustalanie uprawnień 
do świadczenia wychowawczego 
oraz jego wypłatę z gmin do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. Kolej-

na zmiana dotyczy sposobu wypłaty 
świadczenia. Zgodnie z nowelizacją 
świadczenia będą wypłacane tylko 
bezgotówkowo na wskazany przez 
wnioskodawcę numer rachun-
ku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy 
sposobu prowadzenia postępowań 
w sprawie świadczenia wychowaw-

czego - pisma, informacje i decyzje 
będą przekazywane w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Stopniowe przejęcie realizacji pro-
gramu Rodzina 500+ przez ZUS ozna-
cza, że gminy będą kontynuowały wy-
płaty świadczeń do końca okresu, na 
jaki zostały przyznane, czyli do końca 
maja 2022 r. W tych sprawach nadal 
należy kontaktować się z pracownika-
mi Miejsko – Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.
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Z sołtysami i przewodniczącymi o gminnej kasie

Burmistrz spotykał się  
z szefami 28 sołectw i 10 osiedli. 
Nie było jednak jednego 
wspólnego posiedzenia, a praca 
w kilkuosobowych grupach. 
Wszyscy mają nadzieję,  
że za kilka miesięcy uda się 
zorganizować zebrania w terenie.

– To nie jest łatwa sytuacja. Brakuje 
nam, czyli również moim zastępcom, 
spotkań z mieszkańcami w formie 
zebrań. Są one esencją samorządno-
ści. Nic jednak nie poradzimy. Mamy 
jednak nadzieję, że uda się je zorga-
nizować około marca, jeśli pandemia 
zacznie ustępować. Sołtysi i przewod-
niczący przekazują nam oczekiwania, 
a my informujemy ich o możliwo-
ściach i działaniach. Ja też regularnie 
objeżdżam całą gminę, często popołu-
dniami, rozmawiam z ludźmi – mówi 
Arkadiusz Ptak.

Spotkania z przedstawicielami 
sołectw pokazują ogromną potrzebę 
dyskusji nad problemami i planami 
rozwoju każdej wsi Gminy Pleszew 
Nie da się jednak w jednym budżecie 
zapewnić finansowania dla wszel-
kich potrzebnych prac na ulicach, 

osiedlach w mieście. Identycznie jest 
na terenach wiejskich. – Od lat pro-
wadzimy politykę zrównoważonego 
rozwoju. Nie inwestujemy w Pleszewie 
kosztem okolicznych miejscowości i na 
odwrót. Pleszew nie jest ważniejszy 
np. od Rokutowa, ponieważ wszędzie 
są tacy sami mieszkańcy. Mamy jed-
nak instytucje o zasięgu globalnym. 
To np. kino, park wodny, instytucje 
kultury. W naturalny sposób są ulo-
kowane w największej miejscowości 
(a więc w Pleszewie), ale adresowa-
ne są do wszystkich. Dlatego pewną 
pomyłką jest gdy mówimy np. o bu-
dowie nowego parkingu buforowego 
jako o inwestycji w Pleszewie. To in-

westycja w Gminie Pleszew. Podobnie 
jest z wyborem inwestycji na wsiach 
na rok 2022. W tym roku zadziała-
my w jednym miejscu, a w przyszłym 
w drugim. Nie należy na to jednak 
patrzeć z perspektywy własnego po-
dwórka tylko ogólnie , jako inwestycje 
na wsiach i w całej Gminie. Wykona-
nie jednych otworzy „furtkę” kolejnym 
pracom w innych miejscowościach - 
tłumaczy A. Ptak.

Warto dodać, że każde sołectwo 
otrzymuje każdego roku fundusz so-
łecki, którego wartość uzależniona jest 
od liczby mieszkańców. Podobnie jest 
z osiedlami. To mieszkańcy decydują, 
na co przeznaczą otrzymaną pulę. 

Budżet 2022: rekordowe 
inwestycje, ale są zagrożenia
Budżet Miasta i Gminy Pleszew na nowy rok jest inny niż wszystkie 
dotychczasowe. Z jednej strony kwota inwestycji jest rekordowa. 
Z drugiej, galopują wydatki bieżące, co jest spowodowane pikowaniem cen 
i zmianami w systemie podatkowym.

Zacznijmy od tego co dobre. Wy-
datki inwestycyjne to 65 milionów 
złotych. To najwyższa kwota w histo-
rii naszego samorządu. W tej sumie 
22 mln złotych stanowią pozyskane 
środki zewnętrzne. Kolejne 20 milio-
nów są pieniędzmi zainwestowany-
mi za pośrednictwem spółek gmin-
nych (np. w budownictwo). Ostatnią 
składową puli tworzą 23 mln zło-
tych środków własnych w budżecie 
miejsko-gminnym.

Jak wskazuje Skarbnik Miasta 

i Gminy Pleszew Agnieszka Baury-
cza, największe zagrożenia dla na-
szych finansów to inflacja oraz pod-
wyżki cen prądu i gazu. Z uwagi na to 
nie jest obecnie możliwe perfekcyj-
ne oszacowanie kosztów bieżącego 
funkcjonowania instytucji gminnych. 
Zmieniające się ceny materiałów bu-
dowlanych utrudniają planowanie 
i realizowanie inwestycji szczególnie, 
że budownictwo mieszkaniowe stało 
się priorytetem nowego budżetu. Nie 
brakuje również opinii ekspertów, że 

przy wprowadzeniu „Polskiego ładu” 
dochody samorządów z tytułu płaco-
nych przez mieszkańców i firmy na 
danym terenie podatków PIT i CIT 
zostały przeszacowane. Jednocze-
śnie już należy przygotowywać się 
na rok 2023 i kolejne lata. Związane 
jest to z nową perspektywą finanso-
wą Unii Europejskiej oraz ambitnymi 
przyszłymi inwestycjami, jak między 
innymi: budowa hotelu, utworzenie 
Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz 
budowa nowego przedszkola.

Pomoc działkowcom

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew 
po raz kolejny wsparł ogrody 
działkowe. Dofinansował zmiany 
służące poprawie komfortu lub 
wymianie infrastruktury. Łączna 
kwota wsparcia to blisko 50 tys. zł.

W roku 2021 z wykorzystaniem 
tych środków wykonano: ROD im. Po-
wstańców Wielkopolskich przy ul. 
Prokopowskiej – zakup i montaż lamp 
oświetleniowych, ROD 1000-lecia Pań-
stwa Polskiego przy ul. Lipowej – bu-
dowa chodnika z kostki brukowej, ROD 
Wojska Polskiego przy ul. Armii Poznań 
– zakup i montaż monitoringu oraz 
wymiana bram ogrodzeniowych, ROD 
Krokus w Kowalewie – budowa sieci 
wodociągowej wraz z przyłączem, ROD 
im. A. Mickiewicza przy ul. Wierzbo-
wej – wymiana okien, parapetów i rolet 
w domu działkowca, ROD im. Tadeusza 
Kościuszki przy ul. Lipowej – wymia-
na skrzynek elektrycznych i liczników 
oraz montażu lamp i kamer, ROD im. 
Lecha przy ul. Kaliskiej – wymiana czę-
ści ogrodzenia zewnętrznego.

Pleszew w Monachium
Pleszew był jednym z pięciu 
wielkopolskich samorządów, które 
wzięły udział w Targach EXPO REAL 
w Monachium. 

To największe w Europie targi, gdzie 
spotykają się inwestorzy i uczestnicy 
międzynarodowego rynku inwestycji 
i nieruchomości. Pleszew prezentował 
tam swoje możliwości i ofertę inwesty-
cyjną. Prócz Miasta i Gminy Pleszew 
udział wzięły inne wielkopolskie sa-
morządy: Gmina Brudzew, Miasto Ko-
nin, Gmina Chodzież i Gmina Września. 
Wszystkie wspólnie prezentowały się 
na stoisku regionalnym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Bezpieczniejsza 
Zielona Łąka

 Główne skrzyżowanie w Zielonej 
Łące zostało rozbudowane i wypo-
sażone w sygnalizację świetlną. In-
westycję, o którą zabiegał samorząd, 
zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad o. w Poznaniu. 
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Opracowanie dokumentacji 
technicznej na wybudowanie sieci 

gazowej w Nowej Wsi, Łaszewie, 
Zielonej Łące, Taczanowie Drugim

69 792 zł

Budowa boiska w Taczanowie Drugim
215 000 zł

Doposażenie placu zabaw
 w Taczanowie Drugim (FS)

39 162,93

Budowa oświetlenia na części działki 
nr 228/2 i 228/3 w miejscowości 

Nowa Wieś - etap II
150 000 zł

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą 
przy wigwamie w Nowej Wsi (FS)

11 000 zł
Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P  

do granicy miasta - etap II
200 000 zł

Przebudowa drogi w ramach 
istniejącego pasa drogowego

- budowa chodnika przy drodze gminnej 
w Taczanowie Pierwszym (FS)

14 747,90 zł

Budowa ciągu pieszo - 
rowerowego przy drodze 
krajowej nr 11 na odcinku

Pleszew - Piekarzew
(dokumentacja)

150 000 zł

Wykonanie oświetlenia na boisku 
sportowym w Bronowie - etap II
100 000 zł
Budowa siłowni zewnętrznej 
w Bronowie (FS)
17 733,58 zł

Wyposażenie boiska w Bógwidzach 
w elementy małej architektury (FS)
12 283 zł
Montaż monitoringu na boisku w Bógwidzach
10 000 zł

Przebudowa ul. Madera
w Suchorzewie - etap II

300 000 zł

Doposażenie siłowni 
zewnętrznej w Baranówku (FS)

13 299,37 zł

Budowa siłowni zewnętrznej 
w Piekarzewie (FS)

20 080,81 zł

Urządzenie kostką 
brukową placu przed salą 
wiejską w Ludwinie (FS)
20 000 zł

Przebudowa ul. 
S. Mikołajczyka w Kowalewie 

- etap II
490 000 zł

Budowa siłowni zewnętrznej 
w Kowalewie (FS)

20 000 zł

Budowa ciągu pieszo - rowerowego 
w miejscowościach: Janków i Kuczków 
przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja
130 000 zł

Budowa altany rekreacyjno-
edukacyjnej w miejscowości Kuczków
120 000 zł
Budowa siłowni zewnętrznej w Kuczkowie (FS)
12 000 zł

Przebudowa drogi w ramach 
istniejącego pasa drogowego 
- budowa chodnika przy drodze 
gminnej w Grodzisku (FS)
32 036,54 zł
Doposażenie siłowni zewnętrznej 
w Grodzisku (FS)
10 000 zł
Budowa oświetlenia boiska 
w Grodzisku 

Przebudowa drogi gminnej 
nr 639030P w Jankowie
220 000 zł
Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia 
na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)
11 800 zł

Przebudowa drogi gminnej 
nr 639098P w Zawidowicach
100 000 zł
Wykonanie altanki na boisku 
sportowym w Zawidowicach (FS)
29 846,94 zł

Budowa budynku gospodarczego przy 
placu zabaw w Lenartowicach (FS)
10 000 zł
Przebudowa i rozbudowa ZSP w 
Lenartowicach
6 995 000 zł

Budowa placu zabaw przy Sali 
wiejskiej w Rokutowie (FS)
27 639,78 zł

Doposażenie placu zabaw w Brzeziu (FS)
20 000 zł

Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)
28 368,13 zł

Budowa oświetlenia drogowego 
w miejscowości Korzkwy (FS)
18 000 zł
Budowa domu sołeckiego w Korzkwach 
50 000 zł
Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę 
powiatową 4335P z drogą gminną
1 200 000 zł

Budowa ul. Cedrowej 
i ul. Magnoliowej w Marszewie
50 000 zł
Urządzenie kostką brukową terenu przy 
sali wiejskiej w Marszewie (FS) (projekt)
10 000 zł
Modernizacja ogrodzenia wokół Sali 
wiejskiej w Marszewie (FS)
15 800 zł

Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące 
- etap II
250 000 zł
Modernizacja terenu rekreacyjno 
- sportowego w Zielonej Łące (FS)
38 000 zł

Wybrane inwestycje na terenach wiejskich  
zaplanowane na rok 2022
(tylko budżet Miasta i Gminy Pleszew, bez jednostek organizacyjnych i spółek).
W kolejnym numerze zaprezentujemy mapę inwestycji na terenie miasta.

*FS - Fundusz Sołecki
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Skrajne miejscowości z nową komunikacją? 
Najbardziej oddalone miejscowości wiejskie 
Gminy Pleszew zostaną skomunikowane 
z miastem nową linią autobusową. Będzie 
to kolejna trasa uruchomionej w 2021 roku 
samorządowej komunikacji.

Po sukcesie linii PL1 i PL2, których 
operatorem jest na zlecenie samo-
rządu Przedsiębiorstwo Komunalne, 
Burmistrz polecił opracowanie trzeciej 
linii – tym razem dedykowanej miej-
scowościom wiejskim, szczególnie tym 
wykluczonym komunikacyjnie albo ze 
znacznym ograniczeniem w dostępie 
do komunikacji. Nie będzie to oczy-
wiście linia opłacalna finansowo, lecz 
opłacalna społecznie. – Intencją jest 
przede wszystkim troska o seniorów, 
którzy obecnie często nie mają się jak 
dostać do Pleszewa, aby na przykład od-
wiedzić lekarza. Z pewnością skorzysta-
ją też uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych oraz osoby które chcą skorzystać 
z innej oferty miejskiej – np. handlowej, 
usługowej i kulturalnej. – tłumaczy An-
drzej Jędruszek, Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszew. 

Od rokutowa do Bronowa
Jakie zatem będą docelowe przy-

stanki linii PL3? Rokutów i Grodzisko 
na północnym wschodzie oraz Bógwi-
dze i Bronów na południu. Oczywiście 
autobus będzie miał wyznaczone rów-
nież inne przystanki po drodze, więc 
adresowany będzie do kilku tysięcy 
mieszkańców. Zostaną zakupione 
nowe pojazdy, podobnie jak miało to 
miejsce wiosną 2021 przy okazji uru-
chamiania linii PL1 i PL2. Ich wielkość 
zostanie dobrana po sporządzeniu 
prognozy „obłożenia”.

trudnie opracowanie
Mieszkańcy będą musieli się jednak 

uzbroić w trochę cierpliwości, bowiem 
pierwsi pasażerowie skorzystają naj-
prawdopodobniej w 2023 roku. Jak 
się okazuje, przygotowanie nowej linii 

wcale nie jest proste, a już szczególnie 
takiego typu. Samorząd współpracuje 
przy tym z fachową firmą zajmującą 
się projektowaniem komunikacji pu-
blicznej. – Wszystko musi być dobrze 
przygotowane i skorelowane z liniami 
PL1 i PL2. Trzeba opracować najbar-
dziej korzystną społecznie trasę, ale 
musi być ona także optymalna pod 
względem czasu i długości. Wiąże się 
to również z mapą przystanków, obli-

czeniem czasów przejazdów itp. Trze-
ba pamiętać, że to są duże odległości 
– mówi Kierownik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miasta 
i Gminy Anna Skibińska.

Samorząd Miasta i Gminy planu-
je sfinansowanie nowych połączeń 
dzięki środkom własnym oraz dota-
cji z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych, o którą zamierza 
wystąpić. 

Linie PL1 i PL 2 okazały się sukcesem. Średnio obsługują blisko 5 tysięcy pasażerów 
miesięcznie. 
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Pilotaż inteligentnego 
oświetlenia

W ramach projektu „Smart 
Pleszew”, który Miasto i Gmina 
Pleszew realizuje z środków 
unijnych, wdrożony został pilotaż 
inteligentnego oświetlenia 
ulicznego. Jaki jest tego cel?

Pilotaż inteligentnego oświetlenia 
ulicznego objął trzy zadania realizo-
wane w mieście. Pierwsze to montaż 
21 opraw typu LED przy ulicach Reja 
i Bogusza. Drugie to doświetlenie 
przejścia dla pieszych na ul. Podgór-
nej i wreszcie trzecie to montaż lampy 
solarnej przy Bałtyckiej.

Wszystko po to, by zoptymali-
zować działanie oświetlenia, a tym 
samym wprowadzić oszczędności 
w gospodarowaniu energią elektrycz-
ną. - W ramach projektu prócz opraw 

został zakupiony oraz wdrożony system 
sterowania oświetleniem, który pozwa-
la nam między innymi kontrolować 
zużycie energii elektrycznej na przed-
miotowych lampach – tłumaczy Marta 
Borkowska z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej pleszewskiego ratusza.

Mówiąc prościej, pilotaż ma poka-
zać, jak świecić, by było oszczędniej 
i ekologicznie. System ma dostarczać 
informacji dotyczących możliwości 
obniżenia mocy zainstalowanych 
opraw oświetleniowych, redukcji 
emisji CO² odprowadzanego do at-
mosfery, zmniejszenia wydatków na 
energię elektryczną czy kosztów kon-
serwacji. To wstęp do poprawy jako-
ści oświetlenia ulicznego na terenie 
Pleszewa. 

Wybrukowali Sienkiewicza
Niemal 400-metrowa, dotąd grun-
towa ulica Sienkiewicza w Kowa-
lewie zmieniła się nie do pozna-
nia. Przebudowę dofinansował 
Urząd Marszałkowski.

Inwestycja została podzielona na 
trzy etapy. Pierwszy obejmował roz-
budowę kanalizacji deszczowej, co 
kosztowało 59,5 tys. złotych. Kolejny 
to już przebudowa drogi na pierw-
szym odcinku do 268 metra, co z ko-

lei wyceniono na 249 tys. złotych. Ten 
etap wykonywany był z dofinansowa-
niem Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w kwo-
cie 25.313 złotych. Ostatnia cześć 
prac objęła dokończenie drogi aż do 
365 metra (78 tys. złotych). Całą na-
wierzchnię wykonano z kostki bruko-
wej, a łączny koszt inwestycji wyniósł 
ok. 386,5 tys. złotych.

Ulica Sienkiewicza w Kowalewie doczekała się poważnych zmian.
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Coraz więcej seniorów z terenów wiejskich  
korzysta z pleszewskiej kultury
Rozmowa z Lucyną Roszak, Prezesem Fundacji Animacja  
i szefową Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.

Od wielu lat Samorząd prowadzi 
politykę zrównoważonego rozwoju 
miasta i terenów wiejskich. Jak 
to wygląda w obszarze dostępu 
do kultury - w pani ocenie, jako 
osoby jednak z „zewnątrz”, bo 
pochodzącej z innej miejscowości 
i szefującej organizacji 
pozarządowej? 

Jest oczywiste, że nie da się w każ-
dym sołectwie zbudować kina, parku 
wodnego czy sali widowiskowej. Dla-
tego bardzo ważne jest, aby mieszkań-
cy całej gminy wiedzieli, że tego typu 
instytucje zlokalizowane w Pleszewie 
są również dla nich. Dam przykład, 
choć to trochę inna skala: pleszewianie 
np. do opery muszą jechać do Pozna-
nia, co nie oznacza, że tam nie bywa-
ją… Myślę jednak, że jest coraz lepiej. 
Rośnie liczba mieszkańców terenów 
wiejskich uczestniczących w propozy-
cjach Zajezdni Kultury, biblioteki, mu-
zeum, kina, parku wodnego i naszych, 
czyli CWIO. 

Skąd te dane?
Po pierwsze, wiele osób uczęszcza 

na nasze zajęcia, a potem widzimy je 
podczas innych eventów. Poza tym, 
prowadzimy własny system powiada-
miania o wszystkich imprezach na te-
renie Miasta i Gminy i wiele osób spoza 
samego miasta się do niego zapisało. 
U nas spotyka się wiele osób, głów-
nie seniorów, wolontariuszy. Często 
mówią, z kim spędzają czas podczas 
wspólnych wyjść – to też daje pogląd 
i potwierdza to, o czym mówię. W roku 
2022 zamierzamy do naszego systemu 
powiadamiania o wydarzeniach kultu-
ralnych włączyć większą liczbę miesz-
kańców podmiejskich miejscowości, 
aby jak najszerzej docierać z informa-
cją, zaproszeniem.

W tym roku poznaliście wielu 
nowych seniorów… 

Wspólnie z samorządem zorgani-
zowaliśmy półkolonie dla seniorów. 
Osoby spoza Pleszewa były przywożo-
ne i odwożone dedykowanym autobu-

sem. I to wyszło świetnie. Już powoli 
myślimy o lecie 2022. Ale też świetną 
inicjatywą jest cykl „Muzyka w ko-
ścielnej nawie” organizowany przez 
Zajezdnię Kultury. W jego ramach co 
roku występy muzyczne odbywają się 
w kościołach wiejskich. Frekwencja 
jest bardzo duża. 

Jak senior np. z Bógwidz ma 
dotrzeć do parku wodnego Planty?

Wiemy, że jest to problem. Na ra-
zie może jedynie przede wszystkim 
skorzystać z własnego samochodu 
lub podwiezienia przez znajomego, 
członka rodziny. Wiem natomiast, że 
władze szykują uruchomienie nowej 
linii PL3, która będzie właśnie komu-
nikowała te tereny z Pleszewem, więc 
wszystko idzie w dobrym kierunku. 

Wspomnieliśmy, że jest pani 
osobą z zewnątrz, ale od 
niedawna już pleszewianką…

Od dwóch lat mieszkam 
w Pleszewie. Przedtem za dużo 

czasu traciliśmy wraz z mężem na 
dojazdy tutaj do pracy z innej gminy. 
To była dobra decyzja. Wszystko pod 
ręką, więcej czasu dla siebie, fajna 
oferta sportowa i kulturalna. Zatem 
mogę się w pełni podpisać pod ideą 
Kompaktowego Pleszewa i Miasta15! 

Magnes Turysty w Pleszewie

- To idea, która ma wspomóc 
turystykę po lockdownie 
– mówi o Magnesie Turysty 
Lena Cholewińska. Samorząd 
Pleszewski w listopadzie 
przystąpił do projektu. 

Moda na zbieranie magnesów 
pamiątkowych jest bardzo duża. Sa-
morząd zainteresował się projektem 
wydawnictwa Octopus ze względu na 
unikalny system skutkujący promocją 
Ziemi Pleszewskiej. Gród nad Nerem 
jest jednym z pierwszych w Wielko-
polsce, który dołączył do programu. 
Pasjonaci kolekcjonowania magne-
sów, odwiedzając miejscowość, mogą 
nabyć spersonalizowaną pamiątkę, 

która jednak posiada wspólny dla 
wszystkich design jeśli chodzi o for-
mę i kolorystykę. Kolejne punkty do 
zobaczenia i zdobycia „trofeum” mogą 
znaleźć na stronie magnesturysty.pl 
Obecnie „pokryty” jest już Dolny 
Śląsk i Opolskie, a w planach cały kraj. 
Smaczku dodaje hasło Toniego Halika 
„Tu byłem”, na którego wykorzystanie 
organizatorzy mają zgodę od samej 
Elżbiety Dzikowskiej, czyli partnerki 
nieżyjącego podróżnika. – Wspólnie 
z samorządami udaje nam się ponow-
nie otworzyć ludzi na drobną turysty-
kę, jakoś ich zachęcić, dać cel. Wiele 
osób podróżuje z miasta do miasta, 
zbierając kolejne magnesy. Gdyby nie 

kolekcja, być może w ogóle by nie trafili 
w dane miejsce. Na przykład Pleszew 
jest pięknym i zadbanym wielkopol-
skim miastem. Ma swoje atrakcje, mię-
dzy innymi kompleks kolei wąskotoro-
wej. Warto tu zajrzeć. – tłumaczy Lena 
Cholewińska z Octopusa.

Magnesy w cenie 5 złotych można 
nabyć w Muzeum Regionalnym i w 
Parku Wodnym „Planty”. W systemie 
uczestniczy też księgarnia przy Ryn-
ku oraz salonik prasowy przy ulicy 
Kaliskiej. Jak informują pracownicy 
Muzeum, już w pierwszym tygodniu 
sprzedanych zostało ponad 100 
sztuk, wielu kupujących to osoby 
przyjezdne. Fo
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Kościoły  
na kalendarzu

W Muzeum Regionalnym można już 
nabyć kalendarz ścienny na rok 2022. 
Tym razem dedykowany jest kościo-
łom drewnianym Ziemi Pleszewskiej. 
Na każdej karcie miesięcznej przed-
stawiono inną świątynię. Niektóre 
zdjęcia przedstawiają obiekty już nie-
istniejące. Cena 25 złotych

Mali ratownicy

Niemal 4 tys. uczniów pleszew-
skich szkół i przedszkolaków ćwi-
czyło w jednym czasie przywracanie 
czynności serca. Akcja pod okiem 
ratowników medycznych, strażaków 
i pielęgniarek odbywała się na Rynku 
i placówkach oświatowych. Tak duża 
akcja społeczno-edukacyjna dotyczą-
ca ratowania życia ludzkiego odbyła 
się w Pleszewie po raz pierwszy. Zor-
ganizował ją Urząd Miasta i Gminy 
w Pleszewie oraz ratownicy medyczni 
z Pleszewskiego Centrum Medyczne-
go. Pretekstem był Światowy Dzień 
Przywracania Czynności Serca.

Uczniowie i rodzice  
na rowery

Dwukrotnie wzrosła liczba miejsc 
parkingowych dla rowerów przy 
szkołach i przedszkolach. Teraz na 
terenie Miasta i Gminy jest ich po-
nad 400. Nowe stojaki ulokowano je 
w bezpiecznych miejscach, w okoli-
cach wejść do obiektów.

Koszykarze pod nowym szyldem
Drugoligowy zespół koszykarski oficjalnie, za przyzwoleniem 
Polskiego Związku Koszykówki, zmienił nazwę na Klub Sportowy 
Kompaktowy Pleszew.

Wszystko po to, by jeszcze bar-
dziej promować zespół, ale i nową 
wizję Pleszewa. – Nowa idea kompak-
towego miasta to nie tylko funkcjo-
nalność, to także element promocyj-
ny. Kosz rozgrywa mecze w różnych 
częściach kraju, a władzom zależy na 
tym, aby wyjść z tym hasłem na ze-
wnątrz – mówi prezes klubu Maciej 
Jaworski. Zasadne to tym bardziej, 
że samorząd jest głównym sponso-
rem klubu.

Jak dodaje sternik pleszewskiej 
koszykówki, obie strony na tym 
skorzystają. Miasto będzie mia-
ło promocję w dużych ośrodkach. 
Klub łatwiej nawiąże współpracę 
z większymi firmami, ponieważ 
ich właściciele w rozmowach czę-
sto pytają o kooperację z władza-
mi Pleszewa.

Potwierdzenie idei kompaktowe-
go miasta to sami zawodnicy, wśród 
których są nie tylko rodowici plesze-
wianie, ale i mieszkańcy Inowrocła-
wia czy Prudnika. - Oni szukali dla 
siebie wyzwania sportowego. Chwalą, 
że tutaj jest wszędzie blisko. W ich 

rodzinnych miastach te odległości są 
znacznie większe, więc nam w klubie 
idea Kompaktowego Pleszewa bar-
dzo się spodobała - podkreśla pre-
zes klubu.

Warto dodać, że KS Kosz Kompak-
towy Pleszew bardzo dobrze rozpo-
czął sezon 2021/2022. Odniósł 12 
zwycięstw. Sukcesy mają również 
drużyny dziecięce i młodzieżowe.

Pleszewski Bogusz  
na Starym Mieście w Warszawie

15 obrazów Mariana Bogusza z pleszewskiej kolekcji dzieł artysty 
znajdującej się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Pleszewie zostało 
zaprezentowanych na wystawie pt. „Krzywe Koło” na Starym Mieście 
w Warszawie. Wystawa została zorganizowana w ramach jubileuszu 
65-lecia galerii w Staromiejskim Domu Kultury, której współtwórcą 
w 1956 r. był właśnie pleszewski artysta.

Galeria Krzywe Koło była jedną 
z pierwszych powojennych polskich 
galerii pokazujących sztukę współ-
czesną. Rocznicowa wystawa, ekspo-
nowana od 15 września do 30 paź-
dziernika 2021 r., miała wprowadzić 
w atmosferę miejsca (ówczesnego 
Domu Klubów) i estetyki poodwilżo-
wej epoki. Zebrane na niej ślady przy-

woływały jedynie duchy dawnych 
sporów, które toczyli ze sobą artyści 
zgromadzeni wokół tej inicjatywy. 
Wśród prac wypożyczonych z ple-
szewskiego muzeum znalazły się dwa 
obrazy, które były tam już ekspono-
wane na wystawach indywidualnych 
za czasów życia artysty: „Ogień tro-
glodytów” (1957) i „Dwie Płaszczy-

zny – Król Dawid” (1962). Kuratorem 
wystawy była Ewa Tatar. Podczas 
otwarcia wystawy pleszewskie Mu-
zeum reprezentował dyrektor Adam 
Staszak oraz kustosz Witold Hajdasz.

Muzeum Regionalne w Pleszewie 
posiada największą kolekcję dzieł 
Mariana Bogusza – 218 egzemplarzy, 
w tym 74 obrazy i 144 prace na pa-
pierze. Do tej pory kolekcja była pre-
zentowana na wystawach w Elblągu, 
Radomiu, Katowicach, Poznaniu, 
Olsztynie, Warszawie i Dreźnie, a la-
tem tego roku można było ją podzi-
wiać w Galerii Miejskiej w Wrocławiu. 
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Pleszewscy koszykarze po awansie do fazy play-off będą promować  
Kompaktowy Pleszew w całej Polsce.
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Przegląd wydarzeń kulturalnych

10 października bibliotekę odwiedził Michał Woroch - 
podróżnik poruszający się na wózku, który udowadnia, 
że niemożliwie nie istnieje.

Filip Springer zakończył cykl poświęcony mistrzom 
reportażu. W swoich mediach społecznościowych 
zachwycał się tym, że do biblioteki miał okazję dotrzeć... 
pleszewską baną, 14.10.2021 r.

Wernisaż wystawy fotograficznej Agaty Brani 
"PodróżoBRANIE", 29.10.2021 r.

Znana prezenterka i autorka książek o zdrowym żywieniu 
Agnieszka Cegielska 7 października otworzyła nowy 
biblioteczny klub. Stacja Kobiet - zgodnie z ideą trzeciego 
miejsca - stała się dla pleszewianek przestrzenią, 
zarówno do swobodnej wymiany myśli, jak i rozwoju.

Otwarcie dwóch wystaw pożarniczych w Muzeum 
Regionalnym z okazji 140-lecia istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pleszewie, 16.09.2021 r. 

Koncert Maciej Gołyźniak TRIO, 8.10.2021 r.

Melodie Wielkopolskie w Jazzowej Jakości Brzmienia 
w wykonaniu Kwartetu Jazzowego pod dyrekcją prof. 
Katarzyny Stroińskiej-Sierant z towarzystwem Big Bandu 
"Po Godzinach" pod batutą Szymona Wieczorkiewicza, 
30.10.2021 r.

Kasia Nosowska zachwyciła miłośników jej książek 
i piosenek swoją bezpośredniością i dystansem do 
siebie oraz otaczającego ją świata, 7.11.2021 r.

Wieczór pieśni patriotycznych w Muzeum Regionalnym 
w Pleszewie, 13.11.2021 r. 

Warsztaty muzyczne dla instrumentalistów w Zajezdni 
Kultury poprowadził Maciej Gołyźniak - perkusista, 
kompozytor i producent muzyczny, 11.12.2021 r.

Spotkanie z Krystianem Machnikiem - eksploratorem 
Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i założycielem 
grupy Napromieniowani.pl w Muzeum Regionalnym 
w Pleszewie, 19.11.2021 r. 

Wykład dra Dariusza Lorka pt. „Dziedzictwo zapisane 
w mapach. Krajobraz topograficzny XIX-wiecznego 
miasta” w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, 
24.11.2021 r. 
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Pleszewskie bibliotekarki wyskakują z regałów
Chcemy, aby każdy mógł poczuć się u nas jak 
u siebie – mówi dyrektor pleszewskiej książnicy 
Zuzanna Musielak – Rybak. Nowa szefowa 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy zapowiada, 
czego możemy spodziewać się w roku 2022.

Po wiosennym lockdownie 
nastąpiło jakby „nowe otwarcie”. 
W bibliotece wciąż dzieje się 
coś ciekawego….

Moim priorytetem było zróżnico-
wanie naszej oferty - tak, by każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Wiedzia-
łam, że pleszewianie są spragnieni 
możliwości wyjścia z domu oraz spę-
dzenia czasu w ciekawy i wartościowy 
sposób. Zaprosiliśmy mieszkańców 
na cały wachlarz spotkań autorskich 
i wydarzeń. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się choćby listopadowe 
spotkanie z Katarzyną Nosowską czy 
czerwcowe z Adamem Bieleckim. Pu-
bliczność swoim recitalem zachwyciła 
Olga Bończyk, a miłośników reporta-
żu zainteresował nasz cykl, w czasie 
którego gościliśmy Filipa Springera 
czy Jacka Hugo-Badera. Mnie osobi-
ście urzekło spotkanie z Marią Sta-
churską, która mówiła w bibliotece 
o swojej książce i filmie opowiadają-
cym o Stanisławie Leszczyńskiej – po-
łożnej w Auschwitz-Birkenau. Dzięki 
współpracy z Zajezdnią Kultury, tego 
samego wieczoru, pleszewianie mie-
li okazję obejrzeć film dokumentalny 
autorki zatytułowany (podobnie jak 
książka) ,,Położna”.

Biblioteka znalazła też kolejny 
sposób, aby „wyskoczyć z regałów” 
Jaki?

Tak, znaleźliśmy niekonwencjonal-
ne formy przyciągania mieszkańców 
do biblioteki. Takim niecodziennym 
wydarzeniem był z pewnością pokaz 
mody alternatywnej, któremu towa-
rzyszyły spektakl ognia i wspaniała 
oprawa muzyczna. Wychodziliśmy też 
poza teren biblioteki. Wspólnie z Pu-
bem „Piwnica” zapraszaliśmy miesz-
kańców do kawiarni literackiej na 
Rynku, w której organizowaliśmy spo-
tkania z lokalnymi twórcami.

Jak sprawdza się nowa usługa, czyli 
rowerowy EKOkurier?

Korzystają z niej w przeważającej 
większości pleszewscy seniorzy. Naj-
bardziej cieszy mnie, że nasza usługa to 
nie tylko transport zamówionych ksią-
żek. Często bibliotekarka odwiedzają-
ca czytelnika jest jedyną osobą, która 
tego dnia z nim porozmawia. Oczywi-
ście, priorytetem jest promowanie czy-
telnictwa i ekologicznych rozwiązań, 
ale nasz pomysł stał się też świetnym 
lekarstwem na samotność, szczególnie 
w tych trudnych czasach. Przy okazji 
wpisuje się w koncepcję Kompaktowe-
go Pleszewa i Miasta 15 minut.

Zdobyliście pokaźne 
środki zewnętrzne...

W konkursie BLISKO, którego ope-
ratorem jest Narodowe Centrum Kul-
tury, udało nam się zdobyć ponad 130 
tys. na działania związane z tworze-
niem w bibliotece tzw. trzeciego miej-
sca, czyli przestrzeni, w której miesz-
kańcy mogą spędzać czas, realizować 
się i rozwijać swoje pasje. Ma być to 
uzupełnienie ,,codziennych” miejsc 
przebywania, czyli domu oraz szkoły 
lub miejsca pracy. Realizujemy projekt 
,,Stacja Biblioteka - tu jesteś u siebie” 
i chcemy, by to hasło towarzyszyło 
nam także po jego zakończeniu. Dzięki 
dotacji uruchomiłyśmy m.in. kluby te-
matyczne skierowane np. do młodych 
rodziców bądź miłośników podróży. 
Działalność klubów inaugurowali fan-
tastyczni goście, choćby popularna 
prezenterka Agnieszka Cegielska oraz 
autorka bestsellerów Tanya Valko.

Wyłania się z tego obraz miejsca, 
które jest czymś więcej niż 
budynkiem z książkami i prasą…

Zależy nam, by każdy - niezależnie 
od wieku, wykształcenia czy preferen-
cji czytelniczych, znalazł u nas prze-

strzeń, w której dobrze się czuje. To 
kierunek, którym od lat podążają książ-
nice w Europie Zachodniej, zrywając ze 
stereotypem tradycyjnej biblioteki. Nie 
zajmujemy się wyłącznie udostępnia-
niem księgozbioru, ale wieloma działa-
niami animacyjnymi, a przede wszyst-
kim wpieraniem mieszkańców w ich 
przygodzie z literaturą i kulturą. Mu-
simy dawać wiedzę, rozrywkę, możli-
wość dyskusji o książkach. Chcemy, aby 
każdy mógł poczuć, że w bibliotece jest 
jednocześnie „u siebie”.

A jaki pomysł na młodzież, która 
coraz mniej przyjaźni się z książką?

Chcemy też rozwijać działalność 
klubową i warsztatową, skupiając się 
między innymi na potrzebach rodzi-
ców z dziećmi, a także młodzieży. Za-
interesowania i potrzeby czytelnicze 
młodych chcemy w przyszłym roku 
solidnie zdiagnozować. Tak, żeby za-
proponować działania, które dadzą im 
nie tylko przestrzeń do edukacji poza-
formalnej, ale przede wszystkim od-
skocznię od zajęć szkolnych, zwłasz-
cza po niełatwym czasie związanym 
z nauką zdalną.

A co w planach  
na przyszły rok?

W czasie minionych dziewięciu 
miesięcy zdiagnozowaliśmy kilka 
spraw, które, wymagają ulepszenia czy 
poprawy. Na pierwszy plan wysuwają 
się udogodnienia techniczne. Planu-
jemy montaż terminala płatniczego 
(niestety nie wszyscy oddają książki 
terminowo). Chcemy dać możliwość 
zdalnego założenia karty czytelnika 
– za pośrednictwem łącza video. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
wprowadzimy samoobsługowe wypo-
życzanie książek.

Oczywiście, możecie się Państwo 
spodziewać wizyt poczytnych auto-
rów, znanych dziennikarzy czy repor-
tażystów. Chcemy też w szczególny 
sposób uczcić ogólnopolską akcję 
Tydzień Bibliotek i zaproponować na 
początku maja prawdziwą eksplozję 
działań promujących czytelnictwo. 
Mam też nadzieję, że uda się pozyskać 
kolejne środki na naszą działalność, 
ponieważ w listopadzie aplikowały-
śmy do kilku ministerialnych progra-
mów. Proszę trzymać kciuki!
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Oszustwa na Vinted i OLX

Policjanci ostrzegają przed 
oszustami wykorzystującymi 
popularność internetowych 
platform handlowych np. 
Vinted i podszywają się pod 
osoby zainteresowane kupnem 
wystawianych rzeczy.

Przykładem takiego przestępstwa 
jest sprawa mieszkanki gminy Ple-
szew, która na jednej z platform wy-
stawiła na sprzedaż odzież. Pokrzyw-
dzona podała oszustowi numer karty 
kredytowej i kod BLIK. Straciła w ten 
sposób kilkaset złotych.

Jak jeszcze mogą 
działać oszuści?

Po kilku minutach od wystawienia 
oferty, do sprzedającego odzywa się 
osoba, która prosi o jego adres e-mail. 
Po jego podaniu, sprzedający otrzymu-
je na pocztę informację, że kupujący 
dokonał już wpłaty i aby odebrać pie-
niądze trzeba kliknąć w link zamiesz-
czony w wiadomości. Gdy klikniemy 
w link, przekierowani zostaniemy na 
stronę internetową, gdzie należy zaak-
ceptować środki. Po wykonaniu ope-
racji, z podanej listy sprzedający musi 
wybrać swój bank i się zalogować, 
podając również kody uwierzytelnia-

jące. Po kliknięciu opcji „dalej” strona 
zamyka się. Dopiero, po sprawdzeniu 
stanu swojego konta wychodzi na jaw, 
że zostaliśmy oszukani.

Pamiętajmy, że sprzedaż produktu 
na Vinted i OLX odbywa się tylko za 
pomocą aplikacji. Będąc sprzedawcą 
nie musisz nic potwierdzać, ani od-
bierać środków z zewnętrznych stron 
internetowych. Kupujący klika przy 
produkcie “kup teraz”, a następnie wy-
biera formy płatności oraz przesyłki. 
Po zapłaceniu za towar, sprzedawca 
otrzymuje informację w aplikacji o po-
zytywnym zaksięgowaniu wpłaty.

policjanci apelują:
• nie należy przeprowadzać transak-

cji bankowych za pomocą podsyła-
nych linków,

• nie należy otwierać podejrzanych 
linków i załączników lub wykony-
wać żadnych próśb/poleceń zawar-
tych w wysyłanych wiadomościach,

• w przypadku otrzymania wiado-
mość na platformie sprzedażowej 
z prośbą o podanie adresu e-mail 
czy numeru telefonu, można być 
pewnym, że jest to próba oszustwa,

• rozmowa o zakupie nie powinna 
być przenoszona poza okno kon-
wersacji Vinted czy OLX.

st. asp. Monika Kołaska KP Policji 
w Pleszewie

Historia

Król Jan Olbracht na pleszewskim zamku
Mimo braku materialnych śladów tego budynku w Pleszewie, pozostały do dziś  
pewne tropy i dokumenty pozwalające nam określić lokalizację fortyfikacji. 

Takim tropem jest chociażby istnie-
jąca "od zawsze" ulica Zamkowa, któ-
ra, jak sama nazwa wskazuje, prowa-
dziła do zamku. Jest też dzisiejszy park 
miejski, który od dawien dawna okre-
ślany był jako ogród zamkowy. Nie 
znamy dokładnego położenia zamku. 
W dokumentach znajdziemy jedynie 
informację, że znajdował się on na 
południowy-zachód od miasta. A więc 
należałoby go szukać w dzisiejszym 
parku miejskim, być może na terenie 
dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 2 
lub dawnej rzeźni miejskiej przy placu 
Kościuszki. 

Dokument z 1467 roku opisuje 
pleszewski zamek. Po przejściu fosy 
dochodziło się do drewnianej, obron-
nej bramy zakończonej wieżą, a na-
stępnie już do samego zamku, który 
zabezpieczony był silnymi wrotami. 
Po ich przekroczeniu wchodziło się 
do sieni, z której można było przejść 
do kolejnych pomieszczeń – sali białej 
i sali z kominkiem, a także do kaplicy, 
która skierowana była ku miastu czyli 

ku wschodowi. Następnie klatką scho-
dową wchodziło się na piętro, gdzie 
była łożnica czyli sypialnia i sala letnia. 
Cały zamek otoczony był folwarkiem 
ze wszystkimi oborami, stodołami, 
polami i łąkami. Założenie zamkowe 
zamykało się w prostokącie, który od 
strony wschodniej ograniczony był 
miastem lokacyjnym, od strony pół-
nocnej dzisiejszą ulicą Poznańską, od 
strony zachodniej posiadłościami wsi 
Baranów, natomiast od południa rze-
ką Radobycz (bo taką nazwę do końca 
XVIII wieku nosił dzisiejszy Ner). 

Zamek został zbudowany w I poło-
wie XV wieku przez ówczesnego wła-
ściciela miasta Mikołaja z Cielczy, który 
po objęciu Pleszewa nazywał się już 
konsekwentnie Mikołajem Pleszew-
skim. Sto lat później kolejni właścicie-
le nie zamieszkiwali już w Pleszewie, 
a zarządzali miastem przez urzędni-
ków. Z czasem więc nieużywana forta-
licja zaczęła popadać w ruinę i przesta-
ła istnieć.

I na koniec crème de la crème: jak 

twierdzi znawca średniowiecznego 
Pleszewa Adam Kozak, na pleszewskim 
zamku przebywał król Jan Olbracht. 
Historyk dochodzi do takiego wniosku 
po analizie dokumentów. Otóż 11 mar-
ca 1493 r. król podpisywał dokumenty 
w Kaliszu, zaś następnego dnia wieczo-
rem dokumenty królewskie sygnowa-
ne są w Pyzdrach. Te dwa miasta dzieli 
odległość 60 kilometrów. W owym cza-
sie dwór królewski przemieszczał się 
z prędkością 30 kilometrów na dzień. 

A więc należy założyć, że 11 marca 
król wyruszył z Kalisza i po przebyciu 
30 kilometrów, wieczorem dotarł do 
Pleszewa. Tu prawdopodobnie sko-
rzystał z gościny ówczesnego pana na 
zamku tj. Zbigniewa Tęczyńskiego, aby 
następnego dnia wyruszyć w drogę do 
Pyzdr. Tam przyznał Tęczyńskiemu 
"24 bryły solne na prywatny użytek". 
Prawdopodobnie w podzięce właśnie 
za gościnę w Pleszewie. A więc i Ple-
szew miał zamek królewski...

Pleszew w II połowie XVI wieku. Opr. planu: M. Gochna, M. Stępniak

Katarzyna Rutkowska – Muzeum Regionalne  
w Pleszewie
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Okiem Seniora

Są jednak ludzie niezastąpieni…
Jesienno-zimowe krótkie dni wywołują nostalgię, sprzyjają zadumie,  
skłaniają do refleksji nad przemijaniem. Dlatego właśnie chcę wspomnieć 
Edwarda Karnickiego, który odszedł od nas na początku jesieni.

Któż z Pleszewian nie znał Pana 
Edwarda chociażby z jego artykułów 
zamieszczanych w „Gazecie Pleszew-
skiej” czy sadząc w swoim otoczeniu 
podarowane przez niego drzewka? 
W jednej z jego biografii powiedzia-
no o Nim „przyjaciel ludzi i przyrody”. 
Edward Karnicki był członkiem Ple-
szewskiej Rady Seniorów od początku 
jej powołania, a w latach 2014-2018 
pełnił funkcję przewodniczącego. 
W kręgu jego zainteresowań był czło-
wiek- senior i jego problemy, nawet 
te najdrobniejsze, przyziemne. Ze 
swojej działalności społecznej znany 
był nie tylko w środowisku lokalnym, 

ale również okręgowym i ogólnopol-
skim. A przyroda? To jej poświęcił 
większość swojego życia organizując 
wiele akcji na rzecz ochrony przyrody 
i środowiska naturalnego. Bliska była 
mu edukacja ekologiczna prowadzo-
na wśród najmłodszych. Tej właśnie 
umiejętności organizowania integra-
cji międzypokoleniowej powinniśmy 
się od niego uczyć.

Nam seniorom potrzebna jest 
młodzież, a młodzieży seniorzy. 
W psychologii rozwojowej mówi się 
o tzw „późnej dorosłości”, w której 
konieczne jest „korzystanie z mło-
dych”. Dzięki ich pomocy nie zagu-

bimy się tej szalonej rzeczywistości, 
nauczymy się w niej jako tako poru-
szać. Bez tego będziemy zagubieni, 
bezradni, zgorzkniali, osamotnieni. 
Trzeba jednak pamiętać, że na relacje 
między młodymi a starszymi mają 
wpływ obie strony. Młodzi potrzebu-
ją dobrych wzorców i autorytetów. 
Ale gdzie je znaleźć, których w obec-
nie panującym „klimacie” jest coraz 
mniej? Młodzież pełna zapału, ener-
gii nie chce poddawać się schematom, 
a seniorzy mogą jej ofiarować swoją 
dojrzałość i mądrość życiową. Tylko 
czy młodzi będą chcieli z tego sko-
rzystać? Bywa, że okazując starszym 

pomoc i szacunek, młodzi spotykają 
się z lekceważeniem i brakiem zrozu-
mienia. Seniorzy to również „strażni-
cy” tradycji, bo kto ma ją przekazać 
jak nie my? Teraz w okresie świątecz-
no-noworocznym widzimy jak to jest 
ważne. Mówmy im jak świętowano 
w naszej młodości, podajmy przepisy 
potraw przygotowywanych w danej 
rodzinie od pokoleń. Pieczmy z nimi 
pierniczki itp. Pozwólmy jednak aby 
wybór formy świętowania należał do 
nich. Nie obrażajmy się jeżeli wybio-
rą wypad na narty zamiast ciągłego 
siedzenia przy stole. Może uda się 
to pogodzić, bo dni świątecznych 
jest kilka!

Na Święta i Nowy Rok życzę: od 
przyjaciół - uwagi, od ludzi - dobra, od 
bliskich - miłości, od życia - sprawie-
dliwości, od Boga - zdrowia.

Ewa Siekierska

Przewodnicząca Pleszewskiej Rady 
Seniorów
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Twój dzielnicowy

Rejon nr 4 - st. asp. Marcin Woldański 
e-mail: dzielnicowy.pleszew4@po.policja.gov.pl 
tel. 47 77 58 243 tel. kom. 786-936-454

Uwaga! Podany adres e – mail ułatwi 
ci kontakt z dzielnicowym, ale nie 
służy do składania zawiadomienia 
o przestępstwie, wykroczeniu, pety-
cji, wniosków ani skarg w rozumie-
niu przepisów. dzielnicowy odbiera 
pocztę w godzinach swojej służby.

Rejon: Borucin, Bronów, Brzezie, 
chorzew, chrzanów, dobra nadzieja, 
grodzisko, janków, józefina, Karcze-
mka, Kotarby, Kuczków, lenartowice, 
ludwina, Pacanowice, Pardelak, Pro-
kopów, Przepadłe, Przydziałki, roku-
tów, sulęcin, Śmieja Młyn, turowy, 
zawidowice, zielona łąka, zawady. 
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Twój strażnik miejski

Andrzej Załustowicz 
tel. 62 74 28 333 tel. alarmowy: 986 
email: straz@pleszew.pl

to strażnik z najdłuższym stażem 
w służbie – 11 lat. – Lubię pracę w ze-
spole i lubię pracę z ludźmi. Dbanie o ład 
i porządek na terenie gminy sprawia 
mi przyjemność – mówi pan andrzej. 
strażnika można nazwać „człowieka 
- orkiestrą”, ponieważ jest bardzo za-
angażowany w sprawy społeczne. to 

Przewodniczący osiedla nr 9 „reja” 
w Pleszewie oraz Przewodniczący 
rady nadzorczej spółdzielni Mieszka-
niowej lokatorsko – własnościowej 
w Pleszewie. Prywatnie ma dwójkę 
dzieci – nadię oraz aleksandra oraz 
żonę ewelinę. interesuje się sportem, 
szczególnie piłką nożna oraz koszy-
kówką. sam nazywa siebie również mi-
łośnikiem psów. – Hodujemy dwa: Alexa 
i Stefana. Są wymagające, ale przynoszą 
naszej rodzinie dużo radości – dodaje. 
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Podpatrzone

Pleszewski Rynek nocą "okiem" obiektywu drona.
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Bobasy PPL

Jeremi Szoser
ur. 1.09.2021

róża szybiak
ur. 29.06.2021

Maja Korzeniewska  
ur. 21.06.2021

tymon Potarzycki  
ur. 17.06.2021

Maksymilian Pietrzak
ur. 30.07.2021

wiktor Michalski
ur. 29.06.2021

Maria Kaczmarek 
ur. 11.12.2020

Matteo zawieja
ur. 5.09.2021

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.

Fo
t.

 7
x 

A
rc

hi
w

um
 U

M
iG

 w
 P

le
sz

ew
ie

Przepisy

Bakaliowiec 
Ciasto kruche:
• 2 i ½ szklanki mąki tortowej
• 1 szklanka cukru pudru
• 12 jajek
• 150 g margaryny
• 3 łyżki śmietany 
• 2 łyżki kakao
• 1 łyżka proszku do pieczenia 

Z mąki, jajek, cukru, margaryny zagnieść ciasto 
i podzielić na 2 części. Do jednej dodać kakao. 

Masa budyniowa:
• 300 g masła
• 1 budyń śmietankowy z cukrem
• 1 galaretka cytrynowa

Budyń ugotować na wodzie. Do gorącego wsypać 
galaretkę i wymieszać. Ostudzoną masę połączyć 
z masłem. 

polewa:
• 1 szklanka cukru pudru
• 100 g margaryny
• 2 łyżki mleka
• 2 łyżki kakao

ponadto:
• 1 szklanka cukru
• 200 g wiśni smażonych
• 100 g gorzkiej czekolady
• 100 g rodzynek
• 100 g wiórków kokosowych
• 100 g posiekanych orzechów
• 8 białek
• 1 kisiel wiśniowy
• ½ łyżki mąki ziemniaczanej
• powidła

wykonanie:
Jasne ciasto wyłożyć na blachę i posmarować 
powidłami. Wyłożyć wiśnie. Ubić 4 białka z poło-
wą cukru, dodać pokrojoną czekoladę, rodzynki, 
wiórki, orzechy i wyłożyć na ciasto. Piec ok. 30 
min. w temp. 180 st. Ubić pianę z pozostałych 
białek i cukru. Dodać kisiel, mąkę ziemniacza-
ną i wyłożyć na ciemne ciasto. Piec ok. 30 min 
w temp. 180 st. Na jasne ciasto wyłożyć masę 
budyniową i przykryć ciemnym ciastem. Polać 
polewą. 

KGW Sowina
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Niby kieszonkowy, a taki fajny
Jest niewielki, ale spełnia wszystkie funkcje i daje 
mieszkańcom wiele możliwości. Pierwsze drzewa 
w kieszonkowym parku miejskim posadzili młodzi 
pleszewianie. – To nowa tendencja tworzenia 
zielonych miejsc w niewielkich przestrzeniach 
miejskich. Jak na kompaktowe miasto 
przystało, będzie ich w Pleszewie coraz więcej 
– mówi Izabela Świątek, Zastępca Burmistrza 
i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

Pierwszy w Pleszewie kieszonkowy 
park powstał na terenie Stadionu Miej-
skiego, w sąsiedztwie ekologicznego 
miasteczka drogowego i skateparku. 
Kieszonkowy, bo mały, ale spełniający 
swoje funkcje. - To kolejne miejsce od-
poczynku i małe płuca miasta –cieszy 
się Burmistrz Arkadiusz Ptak.

Tworzenie parku, ze względu na 
porę roku, podzielono na dwa eta-
py. W pierwszym pojawiło się ponad 
30 drzew wysokich – klonów, lip, 

śliw czy platanów oraz 360 śred-
nich buków w formie żywopłotu. Do 
wspólnego sadzenia samorząd zapro-
sił młodych mieszkańców – uczniów 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych. Pomocni byli także na-
uczyciele, strażacy z OSP i straż-
nicy miejscy. Całą akcją dowodził 
specjalista od zieleni Maciej Narkun. 
W drugim etapie – wiosną przyszłe-
go roku – zostaną posadzone krzewy 
i trawy. Pojawią się także ławeczki.

Budowa kieszonkowego parku 
była możliwa dzięki zewnętrznemu 
wsparciu: część nasadzeń ufundowało 
Nadleśnictwo Antonin. Kwotę 10 tys. 
samorząd pozyskał z „Programu ka-
skadowych szkoleń dla pracowników 

samorządów terytorialnych w zakre-
sie projektowania i gospodarowania 
zielenią w miastach”, który jest dofi-
nansowany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Projekt zmiana - książka pleszewianki
Pleszewianka Oktawia Gorzeńska 
wydała swoją pierwszą książkę 
„Projekt Zmiana. Od frustracji do 
satysfakcji pracy w szkole”. 

Wydawnictwo jest „warsztatow-
nikiem” napisanym dla nauczycieli, 
dyrektorów szkół, wszystkich zain-
teresowanych zmianami w edukacji.  
Oktawia to niepoprawna entuzjast-
ka i aktywistka edukacji, długoletni 
dyrektor szkół publicznych w Gdy-
ni: Gimnazjum nr 1 (wybrane Szko-
łą z mocą zmieniania świata przez 

Fundację Ashoka), 17 LO, (tworzone 
od podstaw jako szkoła w chmurze) 
oraz ZSO nr 8 (było budowane jako 
jedyna w tej części Europy Microsoft 
Flagship School).

W książce, której promocja odbyła 
się w Zajezdni Kultury w Pleszewie, 
nie brakuje pleszewskich wątków. 
Czyta się ją z przyjemnością, bo pióro 
autorka ma lekkie. „Warsztatownik” 
do nabycia w bibliotece w Pleszewie 
i online www.projektzmiana.com.pl.

Lektury na długie zimowe wieczory 
czekają na półkach

Długie zimowe wieczory to 
wprost idealny czas, by zanurzyć 
się w ciekawej lekturze. Tym 
bardziej, że wśród wydawniczych 
nowości nie brakuje naprawdę 
interesujących tytułów. 

Wszystkich miłośników histo-
rycznych ciekawostek z pewnością 
zainteresuje nowa książka Witolda 
Szabłowskiego ,,Rosja od kuchni. 
Jak zbudować imperium nożem, 
chochlą i widelcem”. Można się 
z niej dowiedzieć, m.in. dlaczego 
w rejonie Czarnobyla niedługo po 
katastrofie zorganizowano konkurs 
na najlepszą stołówkę albo po co 
kucharz Stalina uczył kucharza Gor-
baczowa śpiewać do... drożdżowe-
go ciasta.

Fanom rodzimych kryminałów 
z pewnością nie trzeba przedstawiać 
Katarzyny Puzyńskiej. W swojej no-
wej książce zatytułowanej „Chąśba” 

autorka serwuje nam jednak krymi-
nalne zagadki w starosłowiańskiej 
oprawie. Warto sięgnąć po tę ory-
ginalną powieść, nawet jeśli wydaje 
nam się, że klimat fantasy to wcale 
nie nasz klimat.

Czytelnicy, których młodość przy-
padła na czas kolorowych lat 90. we 
wspaniałą, sentymentalną podróż 
zabierze książka Anny Gacek ,,Eks-
taza. Lata 90. Początek”. Znajdziemy 
tu jednak nie tylko barwne anegdoty 
o ikonach muzycznego świata tam-
tych lat, ale także opowieść o do-
skwierającej im - mimo zachwytu 
milionów fanów - samotności i pu-
łapkach, których wielu idolom sho-
w-biznesu nie udało się ominąć.

Wszystkie wspomniane książki 
można wypożyczyć w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. 
Czekają na czytelników w wypoży-
czalni dla dorosłych.Pani Oktawia codzienne wysyła swoją książkę do czytelników w całej Polsce
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Park zakładali między innymi uczniowie oraz strażacy z OSP
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