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Drodzy Mieszkancy Miasta i Gminy Pleszew!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy pięknych i niezapomnianych chwil z bliskimi,
chrześcijańskiej zadumy, ale i radości w sercu,
jaką niesie Zmartwychwstanie.
Niech ten świąteczny czas, spędzony bez pośpiechu,
trosk i zmartwień, będzie dla wszystkich źródłem nadziei, wiary i siły.
Niech towarzyszy Państwu zdrowie i optymizm,
który niesie ze sobą budząca się do życia wiosna!

Wesolego Alleluja zycza
Arkadiusz Ptak

Adela Grala-Kałużna

Burmistrz MiG Pleszew
wraz z Zastępcami
i pracownikami gminnej administracji

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pleszewie
wraz z Radnymi

23 miliony za remont basenu
burmistrza Arkadiusza Ptaka – nie.
Władze doskonale zdają sobie jednak
sprawę, że basen w obecnym kształcie czasy świetności ma już dawno za
sobą. - Spróbujemy poszukać innego,
przede wszystkim tańszego rozwiązania, żeby odświeżyć baseny – podkreśla burmistrz.
Decyzja o tym, by nie realizować
tak drogiej inwestycji, zwłaszcza
w obecnych, pełnych niepewności
czasach, spotkała się z dużym zrozumieniem mieszkańców. Mogą o tym
świadczyć komentarze na Facebooku
pod postem dotyczącym wspomnianego przetargu. Publikujemy niektóre z nich.

(pisownia oryginalna)
Dobra decyzja, myślę że nie potrzebujemy w Pleszewie jakiegoś
wypasionego basenu zewnętrznego
tym bardziej za tak dużą kwotę,
wystarczyło by odświeżyć ten stary.
Chodziłam na ten basen odkąd
pamiętam i brakuje go latem, było
to zawsze super miejsce do spędzania czasu w wakacje szczególnie dla
dzieci i młodzież.
Julia Słowinska
Rzeczywiście tyle kasy na max
2 m-ce zabawy przesada może
wystarczyłoby jakoś odświeżyć
cokolwiek ludzie też by się ucieszyli
i byliby wdzięczni.
Marta Zasańska Gralka

Fot. Archiwum UMiG

Szansy na remont baseny
zewnętrzne przy Al. Mickiewicza
wypatrują od dłuższego czasu. Nic
dziwnego, że pleszewski samorząd
przygotował się do wyczekiwanej
inwestycji gruntownie.
Niestety, kolejny ogłoszony w sprawie przebudowy przetarg przyniósł
ofertę tylko jednej firmy, która zaproponowała niebagatelną kwotę
23 milionów zł. To prawie tyle, ile
kosztowała budowa Parku Wodnego
„Planty”.
Czy Pleszew może sobie pozwolić
na inwestowanie tak ogromnej kwoty
w obiekt, który używany jest średnio
1,5-2 miesiące w ciągu roku? Zdaniem

Wybrane komentarze z Facebooka
na temat remontu basenu

Zasypać, zrobić boiska do siatkówki, siatkonogi rozwinąć ośrodek
... w Polsce mamy takie lato ze
przez połowę sezonu basen będzie zamknięty.
Dawid Winiecki

Bardzo mądre podejście może
jakieś inne rozwiązanie ! Aby mógł
funkcjonować To super miejsce !!
Maciej Barański
Dobra decyzja , w takiej sytuacji
kraju i na świecie ,takie wydatki to
zbędny luxus!
Lidka Maniak
Panie Arkadiuszu, wierzę w pana
mądrość. Pleszew naprawdę staje
się przyjaznym miastem.
Arletta Wilczyńska
Tak tak popieram odświeżyć
i starczy 23 mln.Na tak krótki
okres użytkowania to kwota
wręcz gigantyczna.
Roman Wysocki
Bardzo mądre podejście może
jakieś inne rozwiązanie ! Aby mógł
funkcjonować To super miejsce !!
Maciej Barański
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Czy będą kolejne podwyżki stawki za śmieci?
Obecnie każda osoba w gminie Pleszew za odbiór i utylizację wyprodukowanych przez siebie śmieci
musi zapłacić 24 zł miesięcznie. To niemało. Jednak to i tak druga najniższa stawka w powiecie
pleszewskim i Południowej Wielkopolsce. Coraz lepiej segregujemy śmieci i to procentuje.
Tańsze śmieci niż Pleszew ma w powiecie pleszewskim gmina Gizałki i to
tylko o złotówkę za osobę. Podobnie
Pleszew stoi w rankingach miast powiatowych Południowej Wielkopolski (szczegółowe stawki na grafikach
obok). To, że śmieci nie zdrożały od
sierpnia 2020 r. to przede wszystkim
zasługa samych mieszkańców, którzy
segregują odpady coraz lepiej. – Po
pierwszym buncie, kiedy wprowadziliśmy segregację dwóch dodatkowych
frakcji – popiołu i bio-kuchennych
– mieszkańcy zaczynają rozumieć, że
to klucz do tego, by śmieci nie drożały
– tłumaczy Angelika Sołtysiak, szefowa Wydziału Gospodarowania Odpadami UMiG w Pleszewie. Bez wyodrębniania tych dwóch frakcji cena za
odpady na pewno wzrosłaby o 3 zł na
miesiąc od osoby!
Wiele kontrowersji budziło także
zrezygnowanie z objazdowej zbiórki
tzw. gabarytów. Teraz trzeba je zawieźć do PSZOK lub zamówić usługę
odbioru na własny koszt. Dzięki temu
znów zaoszczędziliśmy, bo gabaryty
niekompletne (a takie spod posesji
były odbierane, np. pralki bez silników) są o wiele droższe w utylizacji.

Segregujesz - zyskujesz!

Dzięki takim rozwiązaniom ilość
odpadów niesegregowanych zmniej-

szyła się o 55%! Tym samym gmina
zapłaciła w ubiegłym roku o ponad
270 tys. zł mniej za odbiór śmieci
przez instalację ZGO w Witaszycach.
I to mimo dwóch podwyżek! W kwietniu tego roku ZGO planuje kolejną.
Władze samorządowe MiG Pleszew natomiast uspokajają: w najbliższym czasie podwyżek opłat u nas
nie będzie. – Jeśli utrzymamy taki poziom segregacji lub lepszy, pieniędzy
wystarczy – mówi Andrzej Jędruszek
– zastępca burmistrza. Przypomnijmy, że urząd nie zarabia na śmieciach,
ponieważ jest to niezgodne z prawem.
- Wszystkie pieniądze od mieszkańców idą na funkcjonowanie systemu
gospodarowana odpadami – dodaje
Jędruszek.

Idealnie nie jest

Niestety nadal dużym problemem
jest segregacja odpadów w zabudowie
wielolokalowej (np. w blokach). Odpady
bio-kuchenne wrzucane są do pojemników razem z plastikowymi workami. W odpadach zmieszanych znajduje
się dużo takich, które podlegają segregacji. Może to wnikać z braku wiedzy, dlatego polecamy uwadze stronę www.segreguj.pleszew.pl, gdzie
znajduje się wyszukiwarka odpadów
oraz wszelkie informacje dotyczące
gospodarowania odpadami.

Ile śmieci produkuje każdy pleszewianin w ciągu roku?
Odpady resztkowe

150 kg

Odpady BIO

83 kg

Papier, plastiki,
metal, szkło

80 kg

Gabaryty

15 kg

Pozostałe

74 kg

Stawki za śmieci
w gminach powiatu
pleszewskiego

Gmina Gizałki

23 zł/os.

Gmina Chocz

25 zł/os.

Gmina Czermin

25 zł/os.

Gmina Pleszew

24 zł/os.

Gmina Dobrzyca

25 zł/os.

Gmina Gołuchów

25 zł/os.

Stawki za śmieci w miastach powiatowych
Południowej Wielkopolski

Jarocin
23 zł/os.

Krotoszyn
36 zł/os.

Pleszew
24 zł/os.

Kalisz (miasto)
31 zł/os.
Ostrów Wlkp. (miasto)
29 zł/os.

Ostrzeszów
32 zł/os.

Kępno
28 zł/os.
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Z placu budowy nowych mieszkań…
Burmistrz zapowiadał, że do końca kadencji samorząd odda w Pleszewie do użytku ok. 150 mieszkań.
Mówimy: sprawdzam! I zaglądamy, co w tej sprawie dzieje się na placach budowy.
Wszystko zgodnie z nową wizją
funkcjonowania miasta. Kompaktowy Pleszew musi mieć zróżnicowaną
ofertę mieszkaniową. – To jest priory-

tet tej kadencji samorządu miasta i gminy. Dostrzegamy z radnymi potrzebę
budownictwa zwłaszcza dla osób, które pracują, ale nie mają zdolności kre-

dytowej. Stąd też ta oferta adresowana
jest przede wszystkim dla osób młodych
– tłumaczy Arkadiusz Ptak, burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew.

Bloki na Osiedlu Piastowskim
Warneńczyka, zostanie przykryty płytami stropowymi i rozpocznie się budowa pierwszego piętra – relacjonuje
Artur Stańczyk – prezes PTBS.
Przypomnijmy, że mieszkania
w tych blokach są już oferowane
w formie kredytu w czynszu z opcją
dojścia do własności po minimum 5
latach.

Fot. PTBS Pleszew

Budowa dwóch bloków u zbiegu
ulic Mieszka I, Warneńczyka i St.
A. Poniatowskiego idzie zgodnie
z planem. Na swoje mieszkania
czekają 92 rodziny.
- Fundamenty i piwnice są ukończone i budynki wyrosły już ponad poziom
gruntu. Widać otwory okienne i drzwiowe pierwszej kondygnacji. Wkrótce
parter budynku B czyli bliższego ulicy

Prace przy budowie nowych bloków idą zgodnie z planem.

Umowa podpisana. W kwietniu
wykonawca wchodzi na budowę.
Po starym domu kultury powstanie
21 mieszkań.
Na budowie u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w marcu jeszcze panował spokój. Samorząd dopinał
kwestie papierkowe. – Przetarg udało
się rozstrzygnąć za pierwszym razem.
Były dwie oferty, z czego najbardziej
optymalną pod względem kosztów,
gwarancji i rękojmi zaoferowała firma Rem-Bud – mówi burmistrz Ar-

kadiusz Ptak. Wykonawca wchodzi
na budowę w kwietniu i zbuduje 21
mieszkań w metrażu od 25 do 83 m².
Będzie też parking i lokal użytkowy na parterze. Budowa potrwa ok.
półtora roku, a jej koszt to 9,3 mln
zł, z czego 8 mln to dofinansowanie
z BGK.
Mieszkania w tym budynku będą
komunalne – przeznaczone na wynajem. Przewidywany czynsz za metr
kwadratowy to minimum 10 zł.

Fot. Archiwum UMiG

Zburzyli stare – postawią nowe

Firma Rem-Bud budowała już w Pleszewie, m. in. blok przy ul. Malinie, Komendę Policji
czy budynki przy ul. 70 Pułku Piechoty.

Mająca swoją ciekawą historię
kamienica przy ul. Sienkiewicza
35 póki co przechodzi gruntowną
rewolucję wewnątrz.
Część ścian znika, a w zamian pojawiają się nowe wraz z dodatkowymi filarami. Na początku kwietnia
prace remontowe dachu rozpoczyna
firma dekarska. Wymieniane będą
też instalacje – na początek sanitarna i elektryczna. Stary pustostan ma

być gotowy w nowej odsłonie na koniec tego roku. Koszt to ok. 2 mln zł,
z czego 700 tys. zł to dofinansowania
z BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Przy ul. Sienkiewicza do dyspozycji będzie 9 lokali na wynajem.
W drugim etapie samorząd chce zbudować na dziedzińcu kolejny budynek
z 20 mieszkaniami.

Fot. Archiwum UMiG

Kamienica przy Sienkiewicza

Przy ul. Sienkiewicza rozpoczynają się prace dekarskie.
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Ledowa gmina

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pleszew realizowana jest z kilku źródeł. Pierwszym
jest własny budżet gminy, drugim
środki spółki Oświetlenie Uliczne
i Drogowe z siedzibą w Kaliszu. My

0,5 mln zł
Kwota w budżecie MiG Pleszew
na oświetlenie ulic,
placów i dróg w 2022 r.

jako gmina dodatkowo korzystamy z środków unijnych w ramach
projektu „Smart” Pleszew, a spółka
z programu „Sowa”, na który pieniądze daje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Wszystkie te drogi pozyskania środ-

ków finansowych trzeba spiąć, a więc
potrzebna jest dobra współpraca. Posiadamy udziały w spółce Oświetlenie
Uliczne i to przynosi od lat oczekiwane
efekty – mówi Andrzej Jędruszek, zastępca burmistrza.
Rzeczywiście, efekty są, bo w ostatnich trzech miesiącach wymieniono
kolejnych 230 starych opraw na ledowe na kilkudziesięciu ulicach Pleszewa. Z środków własnych samorząd
wydał niemal 160 tys. zł montując
stylowe (zgodne z planem urbanistycznym i pod „okiem” konserwatora zabytków) oprawy ledowe (26
sztuk) w centrum miasta.
Świetlne inwestycje ostatnich miesięcy wykonane przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe to wymiana
200 opraw na 23 ulicach w Pleszewie.
Nowe oświetlenie (17 lamp) natomiast pojawiło się przy drodze Lenartowice – Zawidowice.

Fot. 2x Archiwum UMiG

Systematycznie w mieście i gminie
modernizowane jest oświetlenie uliczne.
Wymieniane są oprawy na ledowe, a nowe lampy
montowane są tam, gdzie oświetlenia brakuje.
I choć to długi proces, już widać efekty działań.
Od początku roku w samym mieście zamontowano
ponad 230 nowych opraw.
Na ulicach w centrum miasta
wymieniono na nowe 26 opraw, które
pasują stylem do oświetlenia w Rynku.

Najnowsza inwestycja spółki Oświetlenie
Uliczne i Drogowe to nowe lampy przy
drodze Lenartowice-Zawidowice.

Po co gmina wymienia oprawy,
skoro stare nadal „świecą”? Po pierwsze, by było ekologicznie. Nowe lampy
są ledowe, co oznacza, że ograniczamy emisję CO² odprowadzanego do
atmosfery. Po drugie – oszczędzamy.
Ledy zużywają znacznie mniej energii elektrycznej. Nowe oświetlenie
w wielu miejscach jest podłączone
także do systemu sterowania, które
pozwala na optymalizację kosztów.

– Dzięki systemowi kontrolujemy zużycie energii elektrycznej. Dostarcza też
informacji, kiedy i z jaką mocą świecić,
a co za tym idzie zmniejszyć koszty
konserwacji - tłumaczy Marta Borkowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej pleszewskiego ratusza.
Wkrótce kolejne oświetleniowe inwestycje, m.in. na ul. Piaskowej przy
modernizowanej właśnie drodze Pleszew-Zielona Łąka.

Nowe oprawy ledowe zamontowano w ostatnim czasie na ulicach:
Kilińskiego, Panieńskiej, Bojanowskiego, Daszyńskiego, Bramkowej, Tyniec,
Plac Kościelny, Zamkowej , Lipowej , Prusa, Żeromskiego, Gałczyńskiego,
Fredry, Asnyka, Konopnickiej, Wierzbowej, Kasztanowej, Słonecznej,
Różanej, Wiśniowej, Zielonej, Kwiatowej, Osiedlowej, Lipowej, Armii
Poznań, Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego,
Zygmunta Starego, Władysława Łokietka, Lenartowickiej.

W marcu tego roku kompaktowymi busikami miejskimi
podróżowało aż 6 tys. pasażerów.
To rekord. – Ten świetny wynik
osiągnęliśmy dokładnie w rok po
uruchomieniu nowej linii PL – cieszy się burmistrz Arkadiusz Ptak.
Przypomnijmy, że nowa komunikacja miejska ruszyła 1 kwietnia 2021 r.
I mimo trwającej pandemii przyjęła się
wśród mieszkańców doskonale. Dwa
autobusy oznaczone jako PL1 i PL2
okrążają pętlowo całe miasto wraz
z Zieloną Łąką. Ich kompaktowość,
częstotliwość kursów i symboliczna
cena biletów – to ogromne atuty, które

doceniają zwłaszcza seniorzy i uczniowie dojeżdżający do szkół. – W pierwszym miesiącu funkcjonowania mieliśmy
2 tys. pasażerów. Po roku jest ich 6 tys.
miesięcznie. - mówi Grzegorz Knappe, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego obsługującego "Peelki" (tak
mieszkańcy nazwali pleszewską linię).
Samorząd cały czas pracuje nad
udogodnieniami
dla
pasażerów
w funkcjonowaniu linii. Niedawno - na
prośby mieszkańców - została powiększona o 12 przystanków. Teraz sztab
specjalistów pracuje nad tym, by linią
objąć podpleszewskie wsie, gdzie nie
dociera żadna komunikacja miejska.

Fot. Archiwum UMiG

Rekord liczby pasażerów w "Peelkach"!
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Pleszew solidarny z Ukrainą

W magazynie w Przedsiębiorstwie Komunalnym praca wre.

Wiele osób otworzyło serca i portfele, by wesprzeć tych, którzy docierali do Pleszewa z jedną walizką czy plecakiem. Natychmiast ruszyły zbiórki
- nie tylko dla docierających do miasta
ukraińskich kobiet i dzieci, ale także
dla potrzebujących w Ukrainie - tam
dary zaczęły trafiać za sprawą sióstr
Dominikanek z Domu Chłopaków
w Broniszewicach, innych organizacji,
a nawet indywidualnych osób.

Nie tylko pomoc, ale i opieka

W pierwszych dniach wojny rosyjsko-ukraińskiej samorząd pleszewski powołał koordynatora do spraw
pomocy uchodźcom. Zbigniew Duszczak każdego dnia dba o nowe, wciąż
pojawiające się w Mieście i Gminie
Pleszew, ukraińskie rodziny. Pomaga
m.in. w załatwieniu najpilniejszych
spraw i rejestracji - najważniejszej
sprawie, jeśli chce się zostać u nas
i korzystać z możliwości bezpłatnej
pomocy socjalnej, psychologicznej
czy medycznej. Ta ostatnia, często
z powodu długiej drogi, warunków
i okoliczności, w jakich przybyli do
nas uchodźcy, jest potrzebna bardzo
często. – Uchodźcy korzystają z możliwości otrzymania pomocy w Szpi-

talnym Oddziale Ratunkowym PCM-u
– zaznacza Zbigniew Duszczak.
Natychmiast zorganizowano także
powiatowy magazyn zbiórek na rzecz
ukraińskich rodzin na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego. Kierowaniem działalnością magazynu zajęła
się Lucyna Roszak – szefowa Fundacji
Animacja i koordynatorka lokalnego
wolontariatu. Każdego dnia na miejscu działają społecznicy z Centrum
Wolontariatu w Pleszewie, pleszewscy harcerze, a także osoby niezrzeszone, chcące swoją energię i czas
zamienić w pomaganie. Nie brakuje
wśród nich obywateli Ukrainy mieszkających w Pleszewie. „Pleszewscy”
Ukraińcy zaangażowali się także
w pomoc przy tłumaczeniach czy
pośrednictwie w nagłych sprawach
pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Są
dumni, że w ich mieście tyle osób odnalazło spokój i bezpieczeństwo.
Takich osób chcących bezinteresownie pomagać znalazło się w Pleszewie i okolicy wiele. Niektórzy mieli
możliwość zaoferowania uchodźcom
miejsc noclegowych – przyjęli ich do
własnych mieszkań, bezpłatnie udostępnili swoje nieruchomości, inni
proponowali wsparcie materialne czy

Fot. PUP Pleszew

Fot. UMiG Pleszew

24 lutego był dniem, w którym skończyło się życie, jakie do tej pory znali obywatele Ukrainy.
Wkrótce zmieniło się także życie Polaków, bowiem nasz kraj stał się schronieniem dla wojennych
uchodźców. Pleszew także. Pleszewianie pospieszyli z pomocą.

Punkt informacyjny w Powiatowym
Urzędzie Pracy.

pracę własnych rąk. Na portalu społecznościowym Facebook powstała
specjalna grupa pomocowa dla osób
z Ukrainy, którą administrowali
Agnieszka i Artur Kowalscy.

Wsparcie na wielu polach

Pleszewski ratusz bardzo sprawnie zorganizował rejestrację uchodźców i nadawanie numerów PESEL.
W ostatnim tygodniu marca uruchomiono także przyjmowanie wniosków na refinansowane poniesionych
kosztów Polakom, którzy przyjęli

pod swój dach uchodźców (tzw. 40
zł). Uruchomione zostały bezpłatne
lekcje języka polskiego dla uchodźców wszystkich grup wiekowych.
Prowadzone są przez pedagogów
posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim. Odbywają się one
trzy razy w tygodniu po dwie godziny w Centrum Wspierania Inicjatyw
Obywatelskich. Lekcje są oczywiście bezpłatne. – Frekwencja już na
pierwszym spotkaniu była ogromna.
Przyszło około 70 osób – mówi Izabela
Świątek, zastępca burmistrza Miasta
i Gminy Pleszew.
Zorganizowano także opiekę
i edukację dla najmłodszych uchodźców. Setka dzieci już jest w szkołach
i przedszkolach integrując się z małymi pleszewianami. O naszych gości
zadbały też instytucje kultury. Informacje dotyczące imprez czy zajęć dla
dzieci są tłumaczone na język ukraiński. W bibliotece pojawiły się także półki z książkami w tym języku.
Uchodźcy mogą liczyć też na wsparcie w poszukiwaniu pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie
powstał Powiatowy Punkt Solidarni
z Ukrainą, gdzie mogą się zgłaszać
także pracodawcy, którzy chcą zaoferować miejsca pracy naszym ukraińskim gościom.

W Mieście i Gminie Pleszew przebywa 550 uchodźców z Ukrainy
Numery PESEL nadano 300 Ukraińcom
Do pleszewskich szkół i przedszkoli uczęszcza 100 ukraińskich dzieci *
* dane na koniec marca 2022 r.

Wszystkie informacje dotyczące uchodźców można znaleźć a stronie
www.pleszew.pl (w menu strony zakładka „Pomoc Ukrainie”)
Nadawanie numeru PESEL uchodźcy z Ukrainy – ratusz, pokój nr 002,
tel. 62 7428 300.
Wnioski o refundację pobytu uchodźcy (40 zł) - w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A, tel. 62 580 12 05.
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Długoletnie Pożycie Małżeńskie. – To
najważniejszy medal w życiu – mówiło
nieśmiało wiele par podczas wręczana zacnego odznaczenia.

Jedno spojrzenie…
i tak pół wieku razem

Historie miłosne

Podczas uroczystości nie zabrakło
tradycyjnych wspomnień. Jubilaci
opowiadali, jak wyglądał początek
ich znajomości, która później przeradzała się w wielkie uczucie. Jak się
okazuje, zdecydowana większość par
poznawała się na tradycyjnych zabawach. - Ja pochodzę z Pleszewa, a żona
z Grodziska. Pojechałem na zabawę
do Lenartowic. Zobaczyłem ją, jak siedziała na ławce i później wszystko się
tak potoczyło, że zostaliśmy małżeństwem - tłumaczył z uśmiechem jeden
z Jubilatów. - Jedno spojrzenie i koniec
– śmieje się z kolei pan Władysław.

Najczęściej poznawali się na potańcówkach,
w pracy, a nawet…w kinie objazdowym. Niekiedy
wystarczyło kilka spotkań w „Ratuszowej”,
kilka miesięcy narzeczeństwa, potem ślub i 50
lat wspólnej życiowej drogi. Pleszewskie pary
świętowały w marcu Złote Gody.
związek małżeński w 1971 roku. Uroczystość podzielono na cztery tury.
Każda z par otrzymała medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za

Przepis na miłość?

Taki zapewne nie istnieje, ale pary
jednogłośnie podkreślają, że najważniejsza jest wyrozumiałość, kompromis i patrzenie w jednym kierunku.
Dla niektórych z kolei wystarczy
uśmiech, mniej nerwów i stresu. Jeszcze inni uważają, że już na samym początku należy się dobrze dobrać pod
względem charakterów.
Wszystkim jubileuszowym parom
życzymy zdrowia i wytrwałości!

Fot. 4x UMiG Pleszew

Uroczyste świętowanie Złotych
Godów to już tradycja. W marcu burmistrz zaprosił do Zajezdni Kultury
57 par z gminy Pleszew, które zawarły

Historie miłości bywają jednak
przewrotne. Jedno z małżeństw poznało się, kiedy mieli po 12-13 lat. Pamiętam, jak mój przyszły mąż przeprowadził się do domu obok. Miałam
wówczas 12 lat, a mąż 13. Cieszyłam
się, że będę miała z kim się bawić i tak
jakoś się to potoczyło - mówi Jubilatka.

Pary, które obchodziły
Złote Gody:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zofia i Zygmunt Banaszyńscy
Halina i Tadeusz Barczyńscy
Maria i Antoni Barronowie
Lucyna i Eugeniusz Berusowie
Ewa i Stanisław Biadałowie
Barbara i Edmund Chojniccy
Teresa i Edwin Ciszewscy
Krystyna i Edward Draszawkowie
Danuta i Antoni Ferencowie
Danuta i Franciszek Geppertowie
Krystyna i Czesław Gościniakowie
Janina i Ludwik Haakowie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria i Krzysztof Hotiukowie
Wanda i Jan Liberaccy
Irena i Kazimierz Jakóbczakowie
Danuta i Janusz Kasejowie
Maria i Henryk Kaźmierowscy
Urszula i Zygmunt Kempińscy
Danuta i Jerzy Korzeniewscy
Krystyna i Zbyszek Kobakowie
Elżbieta i Jan Kramarczykowie
Barbara i Edward Kusiakiewiczowie
Bożena i Stanisław Łusiakowie
Maria i Jan Łyskawkowie
Maria i Józef Matłokowie
Helena i Władysław Mądrzakowie
Regina i Kazimierz Michalscy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janina i Czesław Mielcarkowie
Regina i Tadeusz Moczyńscy
Urszula i Jan Nawroccy
Urszula i Zbigniew Nowaczykowie
Aleksandra i Janusz Olejniczakowie
Anna i Waldemar Olkowie
Halina i Edward Pabiszczakowie
Wanda i Stanisław Pestkowie
Teresa i Henryk Pietrzakowe
Helena i Ryszard Płonkowscy
Maria i Andrzej Pollokowie
Wanda i Florian Rorotowie
Jolanta i Józef Szeligowie
Danuta i Walenty Szpekowie
Janina i Franciszek Szymczakowie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danuta i Józef Tamowie
Maria i Tadeusz Tokarscy
Zofia i Maciej Tokarscy
Sabina i Zbigniew Tuszyńscy
Emilia i Ryszard Walczakowie
Irena i Władysław Walendowscy
Joanna i Jerzy Walentowscy
Krystyna i Józef Waszakowscy
Teresa i Lech Wdowczykowie
Krystyna i Tadeusz Wielińscy
Elżbieta i Piotr Witczakowie
Aleksandra i Tadeusz Wolniakowie
Józefa i Bronisław Woźniakowie
Irena i Ryszard Zającowie
Aleksandra i Zdzisław Zawiejowe
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Wróciły zebrania z mieszkańcami,
a wraz z nimi problemy do rozwiązania
Każda wieś ma swoje problemy. Każdy mieszkaniec ma swoje potrzeby. Skąd burmistrz
ma o nich wiedzieć? Potrzebny jest dialog. Ten jest możliwy podczas tradycyjnych spotkań sołeckich
i osiedlowych z mieszkańcami, które powróciły po pandemicznej przerwie.
W ciągu kilku marcowych dni burmistrz, jego zastępcy oraz radni spotkali się z mieszkańcami każdej wsi
gminy Pleszew. – To doskonała forma
konsultacji społecznych. Informujemy
mieszkańców, co udało się zrobić, jaki
jest stan zaawansowania inwestycji,
co zamierzamy zrobić w najbliższych
miesiącach i latach. Ale z drugiej strony dowiadujemy się, jakie są problemy
poszczególnych wsi – te małe i te duże
– tłumaczy burmistrz Arkadiusz Ptak.

Fot. Archiwum UMiG

Tzw. białą plamę czyli miejsce,
w którym nie ma Internetu
lub dostęp jest ograniczony,
może zgłosić każdy mieszkaniec
na stronie UKE (Urząd
Komunikacji Elektronicznej).
Na tej podstawie wskazywane
są obszary pod internetowe
inwestycje w ramach
rządowego projektu.

Drogi – odwieczny
problem

O ile tymi drobnymi problemami można zająć się „od ręki”, trudniej jest z tymi, których rozwiązanie
nie leży w kompetencji samorządu
gminy. Mowa tu przede wszystkim
o drogach, których remont spędza
sen z powiek wielu mieszkańców, ale
i władz samorządowych. Najwięcej
pytań padało o drogi będące w zarzą-

Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami to najlepsza forma komunikacji.

dzie powiatu pleszewskiego. Przypomnijmy, że burmistrz remontować ich
nie może, ale dofinansowuje te, które
przez gminę przebiegają (szerzej
o własności dróg na s. 10-11).

Hałas o Internet
Istotnym problemem dla mieszkańców wsi jest także brak dostępu
do szerokopasmowego Internetu.
Gmina nie buduje sieci i nie świadczy

usług tego typu. Światłowód powstaje w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, który realizuje instytucja rządowa. I choć burmistrz
nie ma bezpośredniego wpływu na
te inwestycje, stara się je wspomagać.
– Lobbujemy wysyłając pisma zarówno
do ministerstwa, jak do firm realizujących inwestycje z prośbą o przyspieszenie prac. Niestety możemy tylko prosić
– tłumaczy Arkadiusz Ptak.

Dotacje, kredyty
i ubezpieczenia dla rolników,
nasiennictwo i ochrona roślin,
zagrożenie wirusem ASF
i ptasiej grypy, ochrona wód,
a także możliwości edukacji
w rolnictwie – to najważniejsze
tematy poruszane podczas
Forum Rolniczego Miasta
i Gminy Pleszew.
Do uczestniczenia w bezpłatnym
Forum Rolniczym zaproszono rolników z terenu MiG Pleszew. Odbyło
się po raz pierwszy, a potrzebę zorganizowania spotkania dostrzegł Jan
Noskowski – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Pleszewie. – Sam działam w tej

branży i wiem, z czym borykają się
dziś rolnicy, a co więcej – bardzo często nie mają wiedzy, gdzie i z jakiej formy pomocy mogą skorzystać. Przepisy
zmieniają się bardzo często i czasami
trudno za nimi nadążyć – mówi radny
miejski.
Jako prelegentów zaproszono
branżowe instytycje: Biuro Powiatowe ARiMR w Pleszewie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
czy Bank Spółdzielczy w Pleszewie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii mówił o aktualnej sytuacji związanej
z ASF czy ptasią grypą. Nie zabrakło
specjalistów z Urzędu Miasta i Gminy Pleszewie przedstawiających zasady usuwania odpadów z rolnictwa.

Ciekawostką było także przedstawienie oferty w kontekście edukacji
młodych rolników. Tu prezentował
się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie.
Uczestnicy forum docenili także
możliwość dyskusji o bieżących problemach w rolnictwie i możliwość
wymiany doświadczeń. – Sytuacja
w rolnictwie jest bardzo trudna. Nawozy i środki ochrony roślin podrożały o 200-300 procent w stosunku
do ubiegłego roku, co nie przekłada
się na cenę, jaką uzyskujemy ze sprzedaży naszych produktów – mówi Jan
Noskowski. Tym bardziej warto się
spotykać, dyskutować o problemach
pleszewskiej wsi i szukać rozwiązań.

Fot. Archiwum UMiG

Pierwsze Forum Rolnicze Miasta i Gminy Pleszew

Forum Rolnicze organizowane wspólnie
z Burmistrzem Pleszewa ma stać się
stałym corocznym spotkaniem dla
rolników Miasta i Gminy Pleszew.
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Szkolne rewolucje
w Lenartowicach
je się, że w przyszłym roku szkolnym
uczniów przybędzie z uwagi na wciąż
rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych. Jest więc potrzeba nie
tylko remontu, ale i rozbudowy – podkreśla Izabela Świątek, zastępca burmistrza. Dlatego jednym z ważnych
elementów „szkolnych rewolucji” jest
stworzenie ośmiu nowych sal lekcyjnych. Budowa nowego skrzydła wraz
z łącznikiem pochłonie 6 mln zł.
Przypomnijmy, że w ubiegłym

Po co budowana jest droga w polu?
Czy potrzebna jest nam nowa
droga w środku pola? Z pewnością
niejeden mieszkaniec zadał sobie
to pytanie, słysząc o inwestycji
planowanej w tym roku przez
pleszewski samorząd.
Droga ta ma jednak znaczenie dla
rozwoju gminy i to z kilku powodów.
Inwestycja
powstaje
przede
wszystkim po to, by odciążyć ruch
samochodów dostawczych w Tomaszewie i na ul. Szenica. Obecnie to
właśnie tymi odcinkami odbywa się
transport do firm umiejscowionych
przy drodze krajowej, gdzie nie ma
możliwości zjazdu do siedzib przedsiębiorstw. Jedna z tych firm planuje

rozbudowę, a co za tym idzie, da miejsca pracy kolejnym pleszewianom.
- Przy nowej drodze znajdują się również działki będące własnością Miasta
i Gminy Pleszew. Inwestycja ma więc
również pomóc w przyciągnięciu inwestorów na te tereny – podkreśla zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek.
Projekt inwestycji przewiduje
budowę odcinka drogi o długości
960 m, skrzyżowania z drogą biegnącą na Korzkwy, jezdnię ze zjazdami gospodarczymi i rowem odwadniającym. Koszt przedsięwzięcia to
1,9 mln zł, jednak aż 1,5 mln zł Pleszew pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szkoła w Lenartowicach ma spokojnie pomieścić powiększające się grono uczniów.

roku za 1,1 mln zł wyremontowano
już najstarszy budynek szkoły, gdzie
mieści się przedszkole, biblioteka
oraz administracja, a w planach jest
jeszcze wyczekiwana, szczególnie
przez młodych sportowców, hala
sportowa z łącznikiem. Na inwestycję w Lenartowicach pozyskano 3
mln zł dofinansowania z Funduszu

Inwestycji Lokalnych.
Co ciekawe, cała szkoła zostanie
wyposażona w innowacyjną bezkanałową instalację do oczyszczania
powietrza. Będzie więc zdrowo - bo
urządzenia likwidują m. in. wirusy
i efekty smogu, ale i ekonomicznie,
ponieważ instalacja ma znacznie obniżyć koszty ogrzewania.

Co robił burmistrz na targach
budowlanych?
Odbywające się w Poznaniu
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA to
jedno z najważniejszych w Europie
miejsc spotkań branżowców, architektów, wykonawców i inwestorów.
W tegorocznej edycji prezentował
się także Pleszew. Co mieliśmy do zaoferowania na tak specjalistycznych
targach?
Zajezdnię Kultury i pleszewską
bibliotekę – nasze perełki architektoniczne. To właśnie pokazał Pleszew podczas tegorocznej BUDMY.
Burmistrz Arkadiusz Ptak został

zaproszony jako prelegent do udziału w D&A Forum Designu i Architektury, które odbywało się w ramach
poznańskich targów.
Z wybitnymi znawcami tematyki
architektonicznej dyskutował o renowacji i rewitalizacji już zagospodarowanych obszarów miejskich i dostosowywaniu ich do wciąż zmieniających
się oczekiwań mieszkańców. Doskonałym przykładem wpisującym się
w ten architektoniczny trend jest
Zajezdnia Kultury i Biblioteka Publiczna, które powstały na ruinach
dawnych obiektów pokolejowych.

Fot. Archiwum UMiG

Jedna z trzech wiejskich szkół
prowadzonych przez pleszewskich
samorząd, wkrótce stanie się najnowocześniejszą placówką w okolicy.
Rozpoczął się drugi etap przebudowy szkoły.
Zespół Szkół w Lenartowicach to
miejsce, gdzie uczy się około 230 dzieci nie tylko z Lenartowic, ale i Rokutowa, Zawidowic, Zawad, Grodziska
i Sulęcina. Liczba uczniów w najbliższych latach będzie rosła. - Przewidu-

Fot. Archiwum UMiG

Szkoła w Lenartowicach przechodzi właśnie
ogromną metamorfozę.

Burmistrz na targach Budma prezentował Pleszew jako doby przykład przemiany
materii w architekturze.
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Do kogo należą drogi?
To wcale nie takie
oczywiste
Ko
r

Wielu mieszkańców ma wątpliwości, do kogo
zgłosić problemy dotyczące stanu dróg w Mieście
i Gminie Pleszew. Przygotowaliśmy mapę
pokazującą, pod czyim zarządem znajduje się
droga na konkretnej ulicy.
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Z powiatu do miasta

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 pod zarządem Miasta i Gminy Pleszew znalazły się dotychczas
powiatowe ulice: Zamkowa, Ogrodowa, Kolejowa i Słowackiego do Ronda
2020 Roku.
- To ulice, które miasto niedawno
modernizowało, m.in. w czasie rozdziału sieci kanalizacyjnej, rewitalizacji
terenów kolejowych czy wykonywania
nowych ścieżek rowerowych. Poza tym,
przejęcie ulic pozwoliło na ujednolicenie działań związanych z utrzymaniem
czystości, zieleni czy zimowym odśnieżaniem – podkreśla Zastępca Burmistrza Andrzej Jędruszek.
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• drogi gminne:
UMiG w Pleszewie - Wydział
Gospodarki Komunalnej
tel., 62 742 83 43
• drogi powiatowe: Zarząd Dróg
Powiatowych w Pleszewie,
tel. 62 742 72 16
• drogi krajowe: GDDKiA
w Poznaniu, tel. 61 866 88 21
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Kontakt do zarządców dróg:

stety tak wygląda w Polsce sytuacja
z własnością dróg. By było łatwiej to
zrozumieć, porównajmy to do budynku mieszkalnego, który jest jeden, ale
mieszkań wiele. Właściciel jednego
mieszkania nie zrobi remontu u sąsiada. Ale trzeba się dogadać, by wyremontować np. część wspólną. Władze
MiG Pleszew nieustannie współpracują i ze starostą i GDDKiA. Gmina dotuje modernizację dróg i chodników
położonych na terenie gminy, na swoje barki bierze też choćby dokumentację projektową na budowę ścieżek
na krajówkach
Prezentowana mapa pokazuje, do
kogo należy konkretna droga, dając tym samym jasny sygnał, z kim
powinniśmy się kontaktować, jeśli
mamy zastrzeżenia co do bezpieczeństwa poruszania się konkretną ulicą,
jakości przeprowadzonych na niej
pracy czy zieleni.

ny

Ko

Czy za remont albo odśnieżanie
dróg w mieście zawsze odpowiedzialny jest burmistrz? Wręcz przeciwnie.
W Pleszewie, nawet w jego ścisłym
centrum, mamy nie tylko ulice gminne, ale także powiatowe (np. Poznańska, Kaliska, Lipowa czy Kilińskiego),
a choćby Hallera znajduje się z kolei
pod zarządem Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. To do zarządcy drogi należy monitorowanie
jej stanu, bezpieczeństwa i czystości
oraz reagowanie na pojawiające się
problemy, a więc także – a w praktyce przede wszystkim - na spędzające kierowcom sen z powiek, dziury
w jezdni.
W mediach społecznościowych
czytamy komentarze typu (pisownia
oryginalna): Pleszew jest jeden i średnio nas mieszkańców interesuje kto
jest właścicielem tej czy innej drogi.
Moim zdaniem Waszym obowiązkiem
jest się w tym względzie dogadać dla
dobra miasta. Gdy ktoś przyjedzie z zewnątrz i zapyta dlaczego tu taki syf to
mam mu powiedzieć, że tu rządzi burmistrz, a tam powiat? Przecież to żałosne i dziecinne. Bądźmy poważni. Nie-
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Legenda
ulica administrowana przez UMiG Pleszew
ulica administrowana przez Zarząd Dróg Powiatowych
droga krajowa
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Dla kogo dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje
wyłącznie osobom, które spełniają
kryteria dochodowe oraz wpisują się
w definicję gospodarstwa domowego
jednoosobowego lub wieloosobowego.
- Jedyną przesłanką nabycia prawa
do dodatku osłonowego są dochody gospodarstwa domowego w przeliczeniu
na członka rodziny, które mieszczą się
poniżej przyjętego w ustawie progu.
Prawo do tego dodatku nie zależy od
własności czy innego tytułu prawnego
do nieruchomości. Wysokość dodatku
zależy od liczby członków rodziny oraz
źródła ogrzewania - wyjaśnia Judyta
Bruzi, zastępca dyrektora Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak tłumaczy, rodzinom wykorzystującym do ogrzewania źródła
węglowe należy się dodatek w podwyższonej wysokości.
Co więcej, w przypadku dodatku
osłonowego obowiązuje zasada nazywana złotówką za złotówkę. Oznacza
to, że dodatek ten jest przyznawany
nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota dodatku zostaje pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych to 20
zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie jest wypłacana.

Warto także wiedzieć, że prawo
przewiduje wypłacanie dodatku więcej niż jednemu mieszkańcowi danego
budynku. Jeden budynek może bowiem być zamieszkiwany przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe
(zarówno wieloosobowe, jak i jednoosobowe), np. w przypadku rodzin
wielopokoleniowych. Kwestia ta jest
ustalana na podstawie kilku kryteriów: wspólnego zamieszkiwania,
gospodarowania czy pozostawania
w faktycznym związku.
Jak złożyć wniosek?
• elektronicznie za pomocą
platformy ePUAP
• w formie papierowej w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pleszewie, ul.
Słowackiego 19A w godzinach od
7.00-15.00.
• poprzez Pocztę Polską
Przyznanie dodatku osłonowego nie
wymaga wydania decyzji w formie
informacji. Wydania decyzji admini-

Fot. MGOPS

Droższy prąd, gaz, węgiel... Lista podwyżek, jakie dotknęły Polaków w ostatnich miesiącach, zdaje się
nie mieć końca. Wsparciem dla naszych portfeli może być tzw. dodatek osłonowy. Komu przysługuje?

Wnioski w formie papierowej złożymy w siedzibie MGOPS.

stracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia oraz inne
rozstrzygnięcia np. w sprawach nienależnie pobranego dodatku osłonowego czy jego uchylenia.
Który rok będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu dochodu?
Dochody stanowiące podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego
dochodu gospodarstwa domowego
wnioskodawcy są uzależnione od ter-

minu składania wniosku. Wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w:
• 2020 r. – w przypadku wniosku
złożonego w okresie od dnia 1
stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca
2022 r.,
• 2021 r. – w przypadku wniosku
złożonego w okresie od dnia
1 sierpnia 2022 r. do dnia 31
października 2022 r.)

Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dodatku osłonowego znajdują się na stronie www.
gov.pl w zakładce Ministerstwa - Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz na stronie www.mgopspleszew.pl. W razie
problemów z wypełnieniem wniosku, można zadzwonić na dyżurujący numer telefonu 503 730 960.

Pleszewski senior pod opieką
Miasto i Gmina Pleszew przystąpiło
jako partner do projektu
“Wielkopolski System Opieki
Seniora”(Wielkopolski SOS)
realizowany przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu – Lidera projektu.
Skierowany jest on do 200 osób
z terenu województwa wielkopolskiego. Pleszew jest jedną z gmin wytypowanych do udziału w projekcie
przez ROPS. W powiecie pleszewskim
przedsięwzięcie jest wdrażane także
w gminie Dobrzyca. Jego realizacja

potrwa do końca roku.
- Głównym celem projektu jest
wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form
pomocy w oparciu o nowoczesne technologie. Realizacja projektu polega na
świadczeniu na rzecz 10 osób zamieszkujących w naszej gminie, darmowej
usługi Teleopieki przez okres 12 miesięcy – wyjaśnia Sabina Tanaś z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.
W opaski do Teleopieki zostało
wyposażonych w Mieście i Gminie

Pleszew dziesięcioro seniorów. To 9
kobiet i 1 mężczyzna, spełniających
wyznaczone w programie kryteria:
wiek powyżej 60 lat, samotne zamieszkanie i prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego.
Na czym polega projekt? Opiera
się na prowadzeniu całodobowego
telecentrum obsługiwanego przez
ratowników medycznych i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek do
Teleopieki, noszonych jak zegarek.
Parametry, które są monitorowane
za pomocą opaski do Teleopieki:

• tętno użytkownika opaski,
• lokalizacja użytkownika opaski
(położenie opaski),
• poziom naładowania
baterii opaski,
• status włączenia
i wyłączenia opaski.
Usługa Teleopieki realizowana jest
przez Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie.
Wielkopolski SOS finansowany jest
ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego.
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Pleszewskie anioły zawsze na posterunku

Mowa o aniołach w ludzkiej skórze,
czyli ekipie pleszewskiego oddziału
Fundacji Bread of Life, która na czele z Konradem Świderskim walczy
o życie, zdrowie i godne warunki życia osób znajdujących się w potrzebie.
Jesienią ubiegłego roku lokalny oddział fundacji znalazł swoje miejsce na
mapie Pleszewa. Miasto i Gmina Pleszew zapewniło mu lokal w siedzibie
Centrum Usług Wspólnych (dawniej
MGOPS) przy ul. Targowej. Po uroczystym, listopadowym otwarciu pojawiły się nowe pomysły, choć oczywiście
pleszewianie z działalnością Bread of
Life mogli spotkać się znacznie wcześniej, bo Konrad Świderski i jego ekipa
już zapracowali na swoją mocną pozycję wśród lokalnych społeczników. Ich
działalność nie zamyka się w ścisłych
ramach. Kiedy trzeba pomóc choremu
dziecku, pomagają. Kiedy wsparcia
w chorobie potrzebuje dorosły, może
na nich liczyć. – Pomagamy chorym onkologicznie i niepełnosprawnym w rehabilitacji, leczeniu i zakupie dla nich
sprzętu – tłumaczy prezes pleszewskiego oddziału Konrad Świderski.
Dostarczają też żywność potrzebującym, co jest zdecydowanie łatwiejsze, odkąd mają do swojej dyspozycji
własnego busa. W ostatnim czasie
zaangażowali się również w pomoc
poszkodowanym po wichurze w Dobrzycy, wspierają też Ukraińców bestialsko zaatakowanych przez rosyjskie wojska.

Fot. 2x Archiwum fundacji.

Są zawsze tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. W ciągu stosunkowo krótkiej działalności
zorganizowali już 29 zbiórek, a kwota zebranych środków przekroczyła 600 tys. zł.

Fundacja zajmuje się także transportem żywności dla potrzebujących.

Konrad Świderski wspomina,
że obecnie ma pod opieką 12 osób.
Pieniądze na ich rzecz zbiera na imprezach, festynach, wydarzeniach
sportowych czy muzycznych. W czasie letnich imprez, wolontariusze
przygotowywali domowe przetwory albo ciasta, pletli warkocze, szyli
poduszki na sprzedaż. Kiedy wzywa
pan Konrad, chętni do działania zawsze się znajdują. Wśród nich jest
pani Małgorzata – żona pana Konrada, niezastąpiona podpora i wolontariuszka z ogromnym sercem. Fundacja współpracuje ściśle z Urzędem
Miasta i Gminy w Pleszewie, realizuje też projekty pomocowe z Zajezd-

nią Kultury, biblioteką czy siostrami
Dominikankami z Domu Chłopaków
w Broniszewicach. Działający w pleszewskim oddziale mieszkańcy mają
świadomość, że razem mogą więcej.
Wielką siłą naszych społeczników
z Bread of Life są Pleszewskie Aukcje
Charytatywne, czyli przestrzeń na
portalu społecznościowym Facebook, gdzie pomagać można na dwa
sposoby. Każdy może wystawić fant
– przedmiot, usługę, wytwór swojej
pracy np. rękodzieło – który trafia
na licytację. Każdy może też taki
fant wylicytować.
Zaangażowanie przekłada się na
finansowe efekty. - W sumie uzbiera-

Konrad Świderski i wolontariuszki.

liśmy ok. 600 tys. zł. – podkreśla Konrad Świderski. Nie ukrywa, że powodem do zadowolenia jest dla niego
zaufanie, jakim darzą go pleszewianie. Pleszewski oddział fundacji już
udowodnił, że każda złotówka, która
do nich trafi, zostanie spożytkowana
w najlepszy możliwy sposób.
Tych, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem, Konrad Świderski
zachęca do przekazania 1% podatku na działalność pleszewskiego
oddziału – nr KRS 0000268931. Te
środki oczywiście również zostaną
przeznaczone na pomoc podopiecznym fundacji.

Ruszyła jedna z największych
inwestycji drogowych 2022
roku. Modernizacja sieci dróg na
osiedlu Jordanowskim to trudne
logistycznie zadanie.
Gruntowny remont ul. Kossaka
plus pięciu przyległych - Makowskiego, Grottgera, Chełmońskiego, Witkiewicza i Gierymskiego rozpoczyna

się nieśmiało, bo od modernizacji
sieci wod. – kan. Poważne prace drogowe zaplanowane są na czerwiec.
Remont będzie trudny logistycznie
i uciążliwy dla mieszkańców, ponieważ wszystkie drogi to tzw. ślepe ulice. Mieszkańcy muszą zatem uzbroić
się w cierpliwość. Drogi i chodniki
mają być gotowe na koniec roku.

Fot. Archiwum UMiG

Kossaka + 5
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Przegląd wydarzeń kulturalnych
Fot. archiwum: MR w Pleszewie, BPMiG w Pleszewie, Zajezdnia Kultury

Henryk Czich zapewnił publiczności wieczór
wspomnień w rytm przebojów zespołu Universe.

Katarzyna Zdanowicz mówiła w bibliotece o niełatwym
losie żon himalaistów.

Maciej Balcar z zespołem gościł w Zajezdni Kultury.

Otwarcie wystawy „Pasje pleszewian - kolekcjonerstwo.
Walenty Jezierski” w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

Otwarcie wystawy kolaży pleszewianina
Sławomira Dery.

Pierwszy w historii akustyczny koncert zespołu
Big Cyc w Zajezdni Kultury.

Premiera Rocznika Pleszewskiego w muzeum
z wykładem dra hab. Artura Jazona.

Gwiazdą Dnia Kobiet był Sławek Uniatowski.

Muzeum Regionalne zabrało w marcu pleszewian
na kolejny Spacer historyczny po Pleszewie.

Ałbena Grabowska – autorka bestsellera
„Stulecie Winnych” gościła w bibliotece.

Katarzyny Zawady zaśpiewała utwory Anny German
i piosenki ze swojej płyty „Echa miłości”.

Koncert charytatywny dla Ukrainy w wykonaniu
zespołu Armia.
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Nowy bon miejski.
Z Szenicem i Zajezdnią

Od trzech lat są tam,
gdzie dzieje się coś ciekawego

Klub, zrzeszający mieszkańców,
którzy chcą rozwijać swoją fotograficzną pasję, spotykać w gronie
pasjonatów i wymieniać doświadczeniami, a także wspólnie szkolić, powstał trzy lata temu w pleszewskiej bibliotece. W ciągu tych
trzech lat ,,Pstrykacze” rozwinęli
skrzydła i dziś tworzą fantastyczne fotorelacje z imprez i wydarzeń
organizowanych przez pleszewski
samorząd, różne instytucje czy organizacje. Swoją twarz odnajdą na
ich zdjęciach biegacze biorący udział
w Biegu Przemysława, uczestnicy
koncertów, imprez, widowisk teatralnych czy festynów. To cenny
materiał, który zostanie dla kolejnych pokoleń.
Swoje urodziny klubowicze - jak
przystało na miłośników fotografii - uczcili nową ekspozycją. Wystawa astrofotografii ,,Sięgamy
gwiazd” to wyjątkowe ujęcia planet,
Księżyca czy różnych koniunkcji
ciał niebieskich.
- Zrobiliśmy w tym okresie bardzo
dużo, choć pandemia nie ułatwiała

Fot. Archiwum BPMiG

Trzymają rękę na kulturalnym, sportowym i społecznym pulsie Pleszewa
i okolic. Zatrzymują w kadrze wyjątkowe chwile i ważne momenty.
Mowa o Lokalnych Pstrykaczach PPL, którzy właśnie świętowali swoje
trzecie urodziny.

nam zadania. Za moment może być
już łatwiej. Klub cały czas się rozwija,
mamy przed sobą obiecujące perspektywy. Robienie zdjęć to nasza pasja,
a przy okazji robimy coś ciekawego
dla miasta, dla całej społeczności. Cieszę się, że udało się połączyć przyjemne z pożytecznym - podkreślał w czasie otwarcia wystawy prezes klubu

Wyrusz do Zajezdni z Kartą Pasażera
Zajezdnia Kultury uruchomiła
nowy projekt opierający się
na programie lojalnościowym,
z jakimi często możemy spotkać
się np. w sieciach sklepów
czy stacji benzynowych.
W tym przypadku w roli głównej
występuje oczywiście kultura.
- Każdy uczestnik, który zbierze wymaganą liczbę pieczątek, ma
szansę wziąć udział w losowaniu nagród, które odbędzie się w końcówce
roku 2022. Jedna pieczątka odpo-

wiada jednemu wydarzeniu organizowanemu przez Zajezdnię Kultury
w Pleszewie. Kartę można założyć
w naszej siedzibie – wyjaśnia Patrycja Matłoka z Zajezdni Kultury.
Jak dodaje, cała akcja ma na celu
zachęcenie do cyklicznego brania
udziału w wydarzeniach organizowanych przez Zajezdnię Kultury oraz rozpropagowanie kultury
w naszym powiecie i regionie.

Roman Kazimierz Urbaniak.
Zdjęcia składające się na urodzinową wystawę, autorstwa członków
klubu: Agnieszki Piaseckiej, Andrzeja Waruszewskiego, Przemysława
Glinkowskiego, Romana Kazimierza
Urbaniaka, Szymona Furmankiewicza i Mateusza Walerowicza można
oglądać w holu biblioteki.

W połowie marca do
obiegu wprowadzono nowy
kolekcjonerski bon miejski.
Po „20 Koronach Pleszewskich”
z wizerunkiem Przemysława II i „21
Koronach Pleszewskich” z wizerunkiem płk. Ludwika Bociańskiego,
przyszedł czas na ,,22 Korony Pleszewskie”, których wyemitowaniem,
podobnie jak w przypadku poprzednich bonów, zajęła się Spółka Sport
Pleszew.
Na awersie nowego bonu widnieje wizerunek Artura Szenica - urodzonego w Korzkwach ziemianina,
pierwszego właściciela Korzkiew
i Mamot, radcy Ziemstwa Kredytowego, delegata na Sejm Dzielnicowy,
Starosty Pleszewskiego. Widzimy tu
również flagę powstańczą oraz zarys przedwojennego budynku starostwa w Pleszewie. Rewers przedstawia stylizowany wizerunek Zajezdni
Kultury.
Bon można nabyć w kasach Parku
Wodnego „Planty”.

Rocznik Pleszewski
po raz 22.
W Muzeum Regionalnym można
kupić nowy numer Rocznika
Pleszewskiego.
To już 22. odsłona wydawnictwa,
w którym znajdziemy nie tylko informacje podsumowujące 2021 rok
w Mieście i Gminie Pleszew, ale także
solidną porcję ciekawostek związanych z historią czy ciekawymi osobowościami z naszego terenu.
Nad nowym numerem Rocznika
pracował zespół redakcyjny w składzie: Anna Bogacz, Witold Hajdasz,
Zuzanna Musielak-Rybak, Katarzyna
Rutkowska i Adam Staszak. W tym
roku główną część Rocznika Pleszewskiego zajmuje 10 artykułów, których autorami są: Dominik Wabiński,
Zdzisława Flisińska, Monika Matyjaszczyk, Maciej Kowalczyk, Andrzej
Szymański, ks. Michał Sołomieniuk,
Janusz Lewandowski, Jerzy Brodnicki, Stanisław Szurek i Grzegorz Spychaj. Rocznik Pleszewski 2021 do nabycia w muzeum w cenie 20 zł.
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Czy Pleszew jest bezpiecznym miastem?
Rozmowa z Komendantem Powiatowym Policji w Pleszewie podinsp. Tomaszem Mimierem.
Czy Pana zdaniem w Pleszewie
jest bezpiecznie?
Pleszew jest bezpiecznym miastem. Trzeba to zdecydowanie podkreślić, jednocześnie wyjaśnić, że
zdarzenia ostatnich miesięcy nie
mogą i nie definiują stanu bezpieczeństwa w naszym mieście. Mimo
że zdarzyły się one w dość krótkich
odstępach czasu, to należy je postrzegać jako zdarzenie incydentalne.

Wielu mieszkańców niepokoi
agresja wśród młodzieży. Miastem
wstrząsnęły zabójstwa popełnione
przez osoby niezwykle młode. Czy
planuje Pan działania skierowane
do osób narażonych na takie
destrukcyjne zachowania?
Nieprzerwanie od wielu już lat
prowadzimy różnego rodzaju działania promujące bezpieczne i „zdrowe”
zachowania wśród dzieci i młodzieży. Są to miedzy innymi spotkanie ze
specjalistami ds. zagrożeń czyhających na młodych ludzi, tak w świecie
realnym jak i świecie wirtualnym,
w którym młodzi ludzie spędzają coraz więcej czasu.

Wiem, że mamy w Polsce obecnie
trend związany ze wzrostem
niebezpiecznych zachowań wśród
młodzieży. Czy tak jest również
w powiecie pleszewskim?
Myślę, że Pleszew na mapie naszego kraju nie wyróżnia się niczym
szczególnym. W obecnych czasach,
dzięki internetowi, nie ma znaczenia,
czy mieszka się w małej wsi czy dużym mieście, mamy takie same możliwości dostępu do „wielkiego świata”.
Obserwując obecne czasy, odnoszę
wrażenie, że młodzież coraz częściej szuka wzorów do naśladowania
w sieci. Nie twierdzę, że wszystko, co
tam znajdziemy jest złe, chcę tylko
przez to powiedzieć, że często rodzice nie mają pojęcia, co w sieci robią
ich dzieci, czym się interesują, krótko
mówiąc - rzucają się w wir wielkiego
świata bez żadnego nadzoru czy po-

mocy ze strony bardziej doświadczonych życiowo rodziców. Często właśnie znajomi poznani w sieci stają się
wzorami do naśladowania. Niestety
w obecnych czasach młodym imponuje coraz częściej przemoc, pieniądze i związana z nimi popularność.
Te zjawiska niosą ze sobą ogromne
zagrożenie, o którym rodzice dowiadują się zbyt późno.

Ile przestępstw z udziałem
osób nieletnich odnotowano
w ostatnich latach?
W ubiegłym roku było sześć takich
przestępstw (5,7% ogółu wszystkich
popełnionych), w 2020 policja wykryła 3 takie przestępstwa, podczas
gdy w roku 2019 (3%) odnotowano
ich 24 i stanowiły 20,5% wszystkich
wykrytych przestępstw.
Nie jest tajemnicą, ze dostępność
narkotyków wśród młodzieży
jest powszechna. Młodzi ludzie
zadeklarowali to sami w czasie
badania przeprowadzonego
przez pleszewski ratusz. Jak w tej
sprawie może reagować nasza
społeczność? Rodzice, nauczyciele?
Wraz z postępem i rozwojem gospodarczym naszego kraju, przyszły
też różnego rodzaju używki, w tym
narkotyki i dopalacze. Jest to nie-

W Mieście i Gminie Pleszew
średnio co 2-3 dni
Policja odnotowuje przypadek
sprzedaży środków odurzających*
* dane Policji w Pleszewie za 2021 r.

bezpieczne zjawisko obserwowane
wśród młodych ludzi. Policja od kilku
lat corocznie odnotowuje wzrost zatrzymanych z narkotykami. Myślę, że
powinniśmy uświadomić sobie, że za
bezpieczeństwo odpowiedzialna jest
nie tylko policja, ale każdy z naszych

- Odnoszę wrażenie, że młodzież coraz częściej szuka wzorów do naśladowania
w sieci – mówi z obawą podinsp. Tomasz Mimier – Komendant Powiatowy Policji
w Pleszewie.

mieszkańców. Tylko wspólny wysiłek
poparty szeroko sięgającą współpracą pozwoli nam skutecznie zwalczać
to zjawisko. Musimy stworzyć platformę porozumienia, na której spotka się policja, rodzice, szkoła, samorządy terytorialne i inne instytucje,
którym nie jest obojętne, w jakim
świecie przyjdzie nam żyć.

Zapytam jeszcze o Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Czy ona
się sprawdza? Czy pleszewianie
chętnie z niej korzystają?
Co zgłaszają?
Krajowa Mapa Zagrożeń to już
sprawdzone narzędzie, z którego
korzysta coraz więcej mieszkańców. Pleszewianie chętnie z niego
korzystają i myślę, że są zadowoleni
z takiej formy komunikacji z Poli-

cją. Najczęściej zgłaszane są wszelkie negatywne zachowania w ruchu
drogowym. Jak wynika z obserwacji, zdecydowanie najbardziej przeszkadza nam brak poszanowania
przepisów ruchu drogowego przez
kierowców. Głównie prędkość i niewłaściwe parkowanie.

A najniebezpieczniejsze miejsce
w Pleszewie, jeśli chodzi o ruch
drogowy? Które by Pan wskazał?
Najniebezpieczniejsze
miejsca
w Pleszewie, jeśli chodzi o ruch drogowy, to drogi krajowe w obrębie
miasta i gminy. To nadal na nich dochodzi do najpoważniejszych wypadków. Samo miasto jest bezpieczne,
a zdarzenia drogowe w Pleszewie to
głównie niegroźne kolizje.

Historia

Katarzyna Rutkowska
– Muzeum Regionalne
w Pleszewie

Pleszewski rynek (cz. 1)

W samym centrum miasta posadowiono oczywiście ratusz. Pierwsza
wzmianka o ratuszu pochodzi z roku
1501, ale prawdopodobnie istniał
on już nieco wcześniej, gdyż od roku
1495 nie wymienia się już miejsca odbywania posiedzeń rady, a więc musiała się ona odbywać w tym samym
miejscu. Rynek szczególnie ożywiał
się każdego tygodnia w czwartek,
kiedy odbywał się cotygodniowy
targ, ale w sposób szczególny robiło
się tutaj gwarno i tłoczno w dwa dni
w roku. Wówczas odbywały się dwa
wielkie jarmarki, które były powiązane z odpustami pleszewskich świątyń: pierwszy w dniu 4 maja – na św.
Floriana, zaś drugi w dniu 29 sierpnia
czyli na Ścięcie św. Jana Chrzciciela.
Dawny Pleszew był miastem drewnianym, a jedynie kościół farny był
budowlą murowaną. Ma to kluczowe
znaczenie w kontekście tragicznego wydarzenia, które miało miejsce
w nocy z 9 na 10 czerwca 1806 roku.

Tak wyglądał Rynek na początku XX w.

Dochodzi wówczas do pożaru, który
strawił 2/3 miasta. W ciągu zaledwie
dwóch nocnych godzin spłonęło wówczas 209 budynków, przestało istnieć
także śródmieście z ratuszem i kościołem. Z tego wydarzenia Pleszew
i pleszewianie będą powstawać przez
wiele następnych lat. Ale pleszewski
rynek po pożarze powstaje już w innym kształcie. Charakter zmian pokazuje prawdopodobnie kamienica numer 10, która jako jedyna dziś wystaje
z obecnej, równej linii zabudowy rynku. Prawdopodobnie to ona pierwsza
została odbudowana, jeszcze według
starych założeń urbanistycznych.
Wszystkie następne kamienice są już
wzniesione według nowych założeń
pruskich.
Budynek ratusza, który dziś możemy obserwować, powstał w roku 1835,
a więc dopiero 30 lat po pożarze. Ma
12 metrów wysokości i powierzchnię
ponad 1000 metrów kwadratowych.
Ówczesny ratusz był budynkiem

Prewencja Policji

bardziej wielofunkcyjnym niż dziś.
Choćby w okresie II Rzeczpospolitej
mieściły się tutaj nie tylko biura Magistratu, ale także Miejskiego Urzędu
Policyjnego i Meldunkowego, Urzędu
Podatkowego, Urzędu Stanu Cywilnego, Głównej Kasy Miejskiej i Miejskiej
Kasy Oszczędności oraz Sądu Powiatowego. Na parterze siedzibę miała
policja wraz z aresztem i kasą miejską. Na pierwszym piętrze były biura
magistrackie, zaś na drugim piętrze,
obok sali posiedzeń rady, mieścił się
również sąd powiatowy. Od 1920 r.
magistrat i urząd policyjny otwarty
był dla obywateli od godziny 9 do 1
po południu. Burmistrz przyjmował
mieszkańców między godziną 11 a 12,
zaś urzędnicy pracowali od 9 do 1 po
południu oraz od 3 do 6, z przerwą
obiadową między godziną 1.00 i 3.00.
Pleszewski
Rynek
kryje
w sobie jeszcze wiele ciekawych historii, o czym będzie mowa w następnym numerze.

st. asp. Monika Kołaska KP Policji
w Pleszewie

Oszukana na 2000 zł – bądź ostrożny
w czasie sprzedaży i zakupów w sieci
Na terenie naszego powiatu doszło
do kolejnego oszustwa za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego OLX.
Pokrzywdzona
wystawiła
do
sprzedaży produkt – mleko. Za pośrednictwem komunikatora WhatsApp skontaktowała się osoba, chcąca
go zakupić. Kupujący następnie wysłał
link do płatności. Zgłaszająca kliknę-

ła w link, po czym zalogowała się na
stronę swojego banku. Następnie za
pośrednictwem sms, zaczęły przychodzić kody, które podała oszustowi.
Z konta bankowego zniknęły pieniądze w kwocie 2 tys. zł.
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie korzystajcie nigdy
z linków, które przychodzą w wiado-

mościach. Najbezpieczniej jest wpisać
samodzielnie adres internetowy strony danego serwisu ogłoszeniowego
lub banku. Sprawdzajmy, czy witryna jest bezpieczna. Jeśli korzystamy
z kodów autoryzacyjnych przesłanych
SMS-em przez bank lub inne instytucje sprawdzajmy zawsze, czy zawiera
polskie znaki. Pamiętajmy, by przy po-

dawaniu danych karty bankowej zachować szczególną ostrożność. Należy
upewnić się, czy oszuści nie zastawili
na nas pułapki.
Przed potwierdzeniem operacji zawsze sprawdźmy też, czy zgadza się
numer konta odbiorcy oraz kwota,
jaką chcemy przelać. To może nas uratować przed utratą pieniędzy

Fot. Archiwum KPP w Pleszewie

Dziś kilka słów o rynku, a więc o samym centrum każdego miasta. W każdym mieście jest tak, że wszystko zaczyna się na rynku i od rynku miasto
zaczyna obrastać. Układ urbanistyczny Rynku w Pleszewie pozostał taki,
jaki był w samych początkach miasta,
a więc w czasach średniowiecza. Uwagę zwraca tu charakterystyczny, turbinowy układ ulic polegający na tym,
że z każdego narożnika wychodzą
po dwie ulice. Nawet niektóre nazwy
ulic pozostały niezmienione od czasów średniowiecza – jak choćby ulica
Kaliska czy Zamkowa. Miejsce Rynku pozostało niezmienione, ale jego
wielkość już tak. W średniowieczu
pleszewski Rynek był dużo mniejszy,
bo i samo ówczesne miasto było przecież dużo mniejsze. Średniowieczny
Pleszew zamykał się i był ograniczony
– używając dzisiejszych nazw ulic – od
południa ulicą Garncarską, od wschodu ulicą Kilińskiego, od północy ulicą
Tyniec i od zachodu ulicą Łąkową.

Fot. Archiwum MR w Pleszewie

Tradycyjnym centrum - „sercem” - każdego miasta
historycznego był od wieków i jest do dziś RYNEK jako
przestrzeń publiczna i miejsce spotkań mieszkańców.
To na nim koncentrowało się życie społeczności. Tutaj też
ogłaszano rozkazy królów, zarządzenia burmistrza czy uchwały
rajców, handlowano, wydawano wyroki i karano winnych.
Nie inaczej było w Pleszewie.

Fot. Archiwum UMiG
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Okiem Seniora

Ewa Siekierska
Przewodnicząca Pleszewskiej Rady
Seniorów

Co dalej po Covidzie….?
Właśnie wróciłam z kuracji sanatoryjnej, gdzie spotkałam osoby
będące na rehabilitacji pocovidowej finansowanej przez NFZ.
Chciałam przybliżyć Wam ten temat, bo zdaję sobie sprawę,
że wielu z Was „ozdrowieńców” nie wie o możliwości
skorzystania z takiej rehabilitacji.
Informacje, które zamieszczam
poniżej uzyskałam od lekarza pierwszego kontaktu, z ulotek dostępnych
w sanatorium, rozmów z osobami,
które uczestniczyły w takiej kuracji,
a także stron internetowych szpitali
sanatoryjnych, które głównie prowadzą taką terapię.
Rehabilitacja pocovidowa jest to
rodzaj kompleksowego wsparcia dla
osób, które po przejściu Covid-19
cierpią na utrzymujące się przez długi czas dolegliwości np.: niewydolność serca, zmiany w układzie oddechowym, mają bóle mięśni, stawów,
osłabioną sprawność ruchową, objawy neurologiczne, psychologiczno
-psychiatryczne, lękowe itp. Osoby
takie powinny jednak być samodzielne, zdolne do samoobsługi/sprawnie
chodzić, zadbać o higienę osobistą/,

być zdolnymi do pełnego uczestnictwa w terapii.
Terapia ma na celu poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej,
sprawności oddechowej, ogólnej
kondycji fizycznej, jak również relaksację i wsparcie zdrowia psychicznego: zredukowanie stresu
i poprawę nastroju, wzmocnienie
pewności siebie, odzyskanie energii
i sił witalnych.
Rozmawiając z kuracjuszami dowiedziałam się, z jakich korzystali
zabiegów - a mieli ich codziennie
dość dużo, trwających od 10 do 15
min. Były to między innymi: gimnastyka oddechowa, inhalacje, tlenoterapia, trening stacjonarny/rowerek,
bieżnia/, trening ogólnoustrojowy,
kąpiele perełkowe i inne, spotkania
psychologiczne, poradnictwo doty-

-19 potwierdzony pozytywnym wynikiem testu PCR/ trzeba mieć dokument z datą wypisu ze szpitala lub
datą zakończenia izolacji domowej
po pozytywnym teście lub z datą wypisu z izolatorium/Skierowanie na
rehabilitację wystawia lekarz pierwszego kontaktu. Placówki mają różne wymogi dotyczące dokumentacji
medycznej jako załączników do skierowania, np. RTG klatki piersiowej,
aktualna morfologia, EKG po zakończeniu leczenia, oświadczenie o zaszczepieniu lub bieżący wynik testu,
który często robiony jest na miejscu
po przybyciu na kurację. Szczegóły
z tego zakresu znajdziecie również
w Internecie na stronach wybranego
ośrodka, do którego macie zamiar się
udać. Najlepiej przed wybraniem się
do swojego lekarza po skierowanie
mieć już wybrany ośrodek, do którego chcielibyście jechać, sprawdzić na
których turnusach są wolne miejsca.
Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
Mam nadzieję, że powyższe informację pomogą niektórym z Was. Życzę dużo zdrowia!

czące zaburzeń snu, odżywiania, relaksację, sesje wyciszające, pomiary
spirometryczne, ćwiczenia w basenie lub sali, trening wydolnościowy,
marszowy. Oczywiście wszystkie zabiegi według zaleceń lekarza.
Nie wszystkie sanatoria prowadzą rehabilitację pocovidową, mają
ją głównie szpitale sanatoryjne oraz
kilka nowo utworzonych ośrodków.
Adresy można znaleźć w Internecie pod hasłem: Rehabilitacja po
Covid-19 refundowana przez NFZ.
Znajduje się tam lista placówek NFZ
wraz z miejscowościami z podziałem
na województwa.
Kto może się ubiegać o skierowanie? Ozdrowieńcy nie później niż 12
miesięcy po zakończeniu leczenia
zarówno w szpitalu, lub zakończeniu
izolacji domowej, którzy mieli Covid

Twój dzielnicowy

Twój strażnik miejski

Rejon nr 5 - asp. szt. Tomasz Kruszyk
e-mail: dzielnicowy.pleszew5@po.policja.gov.pl
tel.: 47 77 58 242, tel. kom.: 786-936-452

Iwona Hyżyk
Stopień służbowy: młodszy strażnik
tel.: 62 74 28 333, tel. alarmowy: 986
e-mail: straz@pleszew.pl

Rejon: Baranówek, Bógwidze, Folusz, Gminka, Korzkwy, Kowalew,
Lubomierz, Łaszew, Marszew, Nowa
Wieś, Piekarzew, Sowina, Sowina
Błotna, Suchorzew, Taczanów I i II,
Tomaszew.

Fot. Archiwum UMiG

Fot. Archiwum KPP w Pleszewie

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi
Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie
służy do składania zawiadomienia
o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera
pocztę w godzinach swojej służby.

Najmłodszy stażem strażnik w zespole. Pracuje w Straży od lutego 2021 r.
Pochodzi z Gizałek. – Lubię swoją pracę, bo to służba ludziom, choć czasami
niełatwa. Cały czas tutaj się coś dzieje,
są nowe wyzwania i problemy, które
trzeba rozwiązywać – mówi Iwona Hyżyk. Swoją chęć pomagania realizuje
także jako strażak OSP Gizałki.
Jest absolwentką administracji samorządowej Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Prywatnie
to mama dwójki chłopców – Kacpra
i Macieja, z którymi stara się spędzać
jak najwięcej wolnego czasu. Często,
gdy pogoda sprzyja, wsiada na rower albo w zaciszu domowym czyta książki.

Fot. Arch. UTW
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Przepis

Doraźna pomoc dla rowerów

Kostka pralinowa z bezą
Biszkopt: 4 jajka, ½ szkl. cukru, ½ szkl. mąki

Fot. Sport Pleszew

W gminie Pleszew stanęły trzy
nowe samoobsługowe stacje
naprawy rowerów: przy Parku
Wodnym „Planty” na wjeździe do
Plant, w Parku Miejskim oraz przy
Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu.
Urządzenia zostały zamontowane
w ramach Projektu Współpracy pn:
„Razem Odkrywamy Wielkopolskę Edukacja i Rekreacja (ROWER)”, który
ze środków unijnych realizuje Lokalna
Grupa Działania „Wspólnie dla Przyszłości”. Takie punkty powstały także
w gminach Gołuchów i Dobrzyca.

Marietta Lisiak z KGW Ludwina
– nagroda Burmistrza MiG Pleszew
w tegorocznej edycji Gminnego Konkursu
Wypieku Ciasta Domowego

Stacja naprawy rowerów przy wjeździe do Plant.

Bobasy PPL

Władysław Osuch
ur. 8.05.2021

Bartosz Czajczyński
ur. 14.05.2021

Mia Kostujak
ur. 14.05.2021

Antoni Głowacki
ur. 20.05.2021

Kacper Błaszczyk
17.06.2021

Maksymilian Lis
ur. 3.07.2021

Julia Drążewska
ur. 8.07.2021

Olaf Szczotka
ur. 12.07.2021

Mateusz Gluba
13.07.2021.

Zofia Lenartowicz
ur. 24.07.2021

Barbara Matuszczak
ur. 10.08.2021

Julia Gozdowiak
ur. 12.08.2021

pszennej, ⅓ szkl. mąki ziemniaczanej
Białka ubić na sztywno. Dodać cukier, a następnie żółtka. Dodawać stopniowo przesiane mąki
i delikatnie mieszać. Przełożyć ciasto na blachę wyłożoną papierem i piec 25 min. w 170 st.
Ostudzone ciasto przeciąć na dwa blaty.
Beza: 3 białka, 160 g cukru, ½ łyżeczki octu
winnego lub soku z cytryny
Białka ubić na sztywno. Dodać cukier i miksować do rozpuszczenia. Na koniec wlać ocet. Wyłożyć na blachę i piec 20 min. w 130 st. (następnie 60 min. w 100 st.).
Krem z białej czekolady: 2 białe czekolady,
300 g śmietany 30 lub 36%, 200 g sera
mascarpone
Śmietanę podgrzać i rozpuścić w niej czekoladę.
Chłodzić w lodówce przez noc. Kolejnego dnia
zmiksować z mascarpone na puszysty krem.
Krem pralinowy: 15 g cukru, 3 żółtka, 45 g
mąki pszennej, 300 ml mleka, 200 g masła, 200
g kremu orzechowego
Żółtka, cukier, 100 ml mleka i mąkę wymieszać.
Pozostałe mleko zagotować i powoli dodawać
masę z żółtek aż powstanie budyń. Ostudzić,
przykryć folią. Masło utrzeć na puszystą masę,
dodać krem orzechowy i ostudzony budyń.
Dodatkowo: dżem porzeczkowy, mocna kawa.
Jeden blat skropić kawą, posmarować dżemem,
a następnie wyłożyć krem z białej czekolady. Przykryć drugim blatem. Nasączyć kawą
i wyłożyć krem pralinowy. Na wierzch położyć
bezę. Schłodzić całość w lodówce.

Zdjęcia pochodzą ze zbioru fotografii nadesłanych przez rodziców dzieci. Fotografie kolejnych maluchów
urodzonych w roku 2021 oraz 2022 publikowane będą w następnych numerach.
Zdjęcia niemowląt w „pleszewskich bodziakach” można nadsyłać na adres rzecznik@pleszew.pl.
Flesz PPL
Bezpłatny kwartalnik Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
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Nieoceniona pomoc OSP z gminy Pleszew

Fot. OSP Pleszew

To była jedna z najdłuższych nocy dla pleszewskich strażaków z OSP. Wichura, jaka przeszła zwłaszcza
przez teren Dobrzycy, spowodowała ogromne szkody. - To co zobaczyliśmy na miejscu, było nie do
opisania. Ludzie płakali, bo w jednej chwili utracili dach nad głową. Te emocje bardzo się udzielały
- wspomina ze wzruszeniem jeden ze strażaków OSP.

Obraz po wichurze... Pleszewscy strażacy stanęli na wysokości zadania.

Potężna wichura przeszła nad powiatem pleszewskim w nocy z 17 na 18
lutego największe skutki powodując
w gminie Dobrzyca. Wiatr nie tylko zerwał dachy i doprowadził do naruszenia konstrukcji budynków. Krajobraz
po wichurze uzupełniały powybijane
szyby, połamane drzewa, zerwanie
linie energetyczne, uszkodzone samochody. Na szczęście nie było osób
poszkodowanych. W akcji ratowniczej, oprócz strażaków z PSP, wzięło
udział 6 jednostek OSP z gminy Pleszew: Kowalew, Zawidowice, Bronów,
Sowina Błotna, Rokutów i Pleszew.

W skrócie
Burmistrz nie zamyka się
w gabinecie
Wręcz przeciwnie – stara się spotykać z wieloma grupami społecznymi.
W lutym w Zajezdni Kultury zorganizowane zostało Spotkanie Biznesowe. Pleszewscy przedsiębiorcy
mogli się zapoznać z formami współpracy z samorządem, ale z instytucjami oferującymi finansowe wspar-

W gminie Pleszew najbardziej
ucierpiały miejscowości Taczanów
Pierwszy i Taczanów Drugi oraz
osiedle przy ul. M. Reja w Pleszewie
– Bloki na Reja to było pierwsze miejsce, do którego nas wezwano. Kolejne
trzy dni były nieustannym usuwaniem
skutków wichury. Zabezpieczaliśmy
dachy domów plandekami, zerwane
linie energetyczne, usuwaliśmy powalone drzewa. Ja sam cały czas właściwie jeździłem i dowoziłem wszystko,
co potrzebne. Warunki były bardzo
trudne, bo cały czas wiało – wspomina
Marcin Rozwadowski, naczelnik OSP

Pleszew, który wyjechał na służbę
o godz. 4:55, wrócił dopiero po 23.00.
– My działamy zawsze na wezwanie
PSP i tutaj nie było chwili do namysłu.
Każdy kto mógł, natychmiast pomagał.
To nasz obwiązek – dodaje strażak.
Według danych z PSP w Pleszewie
w akcji ratowniczej po przejściu wichury wzięło udział 40 strażaków
z OSP gminy Pleszew. – To co zobaczyliśmy na miejscu, było nie do opisania.
Ludzie płakali, bo w jednej chwili utracili dach nad głową. Te emocje bardzo
się udzielały. Nam też łzy same napływały do oczu – mówi ze wzruszeniem

Marcin Rozwadowski.
- Podziękowania to za mało. Często
nie doceniamy roli druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, ale w momencie tragedii, kiedy trzeba nieść pomoc,
ratować ludzi i ich dobytek – zawsze
są gotowi. Cieszę się, że mamy w naszej
gminie siedem jednostek OSP i strażaków, na których zawsze można liczyć
– mówi burmistrz Arkadiusz Ptak,
który przez wiele lat pełnił funkcję
Prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP. We wrześniu ubiegłego roku zastąpiła go na tym stanowisku Dorota Gorzaniak.

cie - Samorządowym Funduszem
Poręczeń Kredytowych, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
czy Wielkopolską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości. Włodarz Pleszewa zaprosił też do ratusza działkowców oraz spotkał się z organizacjami
pożytku publicznego.

(Centralnej Ewidencja Emisyjności
Budynków). Można to zrobić elektronicznie - na stronie ceeb.gov.pl
(konieczny profil zaufany) lub papierowo – w Wydziale Ochrony Środowiska UMiG przy Placu Kościelnym.
Niedopełnienie obowiązku ma skutkować karą pieniężną.

da”. Pleszewianie (130 osób) łącznie
w ciągu 12 godzin przepłynęli ponad
70 km! Najlepszy wśród mężczyzn
był Kamil Królak (ponad 35 km),
wśród kobiet Izabela Furmankiewicz
(ponad 25 km).

Zgłoś, czym ogrzewasz dom!

Przepłynęli 700 km

Do 30 czerwca właściciel/współwłaściciel lub zarządca nieruchomości
musi złożyć deklarację źródła ciepła

W Parku Wodnym „Planty” odbyła
się w marcu czwarta edycja Nocnego Maratonu Pływackiego „Otylia-

Julia i Antoni „rządzą”!
W 2021 r. przyszło na świat 247 nowych mieszkańców MiG Pleszew,
w tym 121 dziewczynek i 126 chłopców. Julia i Antoni to najczęściej
nadawane przez rodziców imiona.

