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Bezp ł atny k wartalnik UrzędU Miasta i  GMiny w pleszewie

Szybka kolej rozjeżdża 
gminę Pleszew! 
Przez Gminę Pleszew ma przechodzić linia kolejowa w ramach 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pociągi mają tu sunąć z prędkością  
250 km/h! Spółka zaproponowała 4 warianty przebiegu linii. Każdy 
z nich jest tragiczny w skutkach dla mieszkańców i ich nieruchomości. 

Nowa siedziba biblioteki i Za-
jezdnia Kultury są zagrożone, Pro-
kopów przecięty na pół, bloki 
w Taczanowie Drugim znikają, jed-
na z największych firm w Pleszewie 
też ucierpi… - Czy trzeba zrujnować 

naszą gminę, by skrócić podróż po-
ciągiem do Poznania o pięć minut 
– pytają mieszkańcy i protestują. 
Burmistrz i radni również. 

W sprawie kolei dużych pręd-
kości jest wiele pytań, ale brak 

konkretnych odpowiedzi. Co wy-
darzyło się na przeprowadzonych 
przez CPK konsultacjach w Plesze-
wie? Szczegóły i przebieg poszcze-
gólnych wariantów na stronach 
10-11. 

Jest kryzys. Trzeba oszczędzać. 
Co czeka samorząd MiG Pleszew 
i mieszkańców  
w przyszłym roku  
– wywiad  
z burmistrzem  
Arkadiuszem  
Ptakiem  
Str. 7

Jeden z trzech bezpłatnych 
parkingów jest już gotowy.  
Ma rondo. Chrzest bojowy przejdzie 
1 listopada, kiedy zaparkuje na nim 
najwięcej aut. Szczegóły na str. 3

Nauka języków obcych w szkołach 
przyjemniejsza i bardziej skuteczna 
- szczegóły na str. 5

Na tę inwestycję czekali właściciele 
czworonogów. Sami mieli swój 
udział w jej tworzeniu.  
Co powstało przy ul. Warneńczyka 
w Pleszewie? O tym na str. 4

Dożynkowa tradycja wiecznie 
żywa czyli wielkie sierpniowe 
świętowanie w całej gminie. Str. 13 
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Burmistrz odbierał nagrodę z rąk aktora Roberta Więckiewicza.

Wygoda opiekunów  
czy bezpieczeństwo dzieci?

Początek roku szkolnego wywołał 
ogromne emocje związane z dowo-
żeniem dzieci do szkół. Najwięcej 
problemów powstało w rejonie ZSP 
nr 1 w Pleszewie. 

Przy ul. Szkolnej jak i na Placu 
Kościuszki przy ZSP nr 2 obowią-
zuje strefa zamieszkania, w której 
pierwszeństwo mają piesi, kierowcy 
muszą poruszać się z prędkością do 
20 km/h, a auta mogą parkować tyl-
ko w wyznaczonych miejscach. Jed-
nak pierwszego dnia nowego roku 
szkolnego kierowcy, chcąc dotrzeć 
jak najbliżej placówki, zostawiali 

auta w niedozwolonych miejscach, 
przez co pojawiły się utrudnienia 
w ruchu. Konieczna była interwencja 
Straży Miejskiej, która spotkała się 
z ogromną krytyką ze strony niektó-
rych rodziców i opiekunów.

Władze Pleszewa zaproponowały 
wprowadzenie pilotażowego zamy-
kania ulic przy szkołach w godzi-
nach 7:30-8:00, aby zapewnić jeszcze 
większe bezpieczeństwo dzieciom. 
W mediach społecznościowych wy-
wiązała się dyskusja: wygoda opie-
kunów czy bezpieczeństwo dzieci?

Kompaktowa idea nagrodzona 

Pleszew otrzymał nagrodę spe-
cjalną za wdrożenie idei miasta 
kompaktowego i 15-minutowego 
na Festiwalu Filmów Odpowiedzial-
nych „17 celów”. – To ważna nagro-
da, która potwierdza, że Pleszew 
działa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju – komentuje burmistrz 
Arkadiusz Ptak. 

Festiwal Filmów Odpowiedzial-
nych „17 Celów” to jedyny w Polsce 
festiwal poświęcony filmom doku-
mentalnym i promocyjnym z zakresu 
zrównoważonego rozwoju i społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. Orga-
nizuje go Fundacja CSR „Res Severa”. 
Tytuł nawiązuje do Agendy ONZ i za-
wartych w niej 17 Globalnych Celów 
dotyczących wszystkich aspektów 
życia człowieka i społeczeństw, któ-
re w 2015 r. przyjęły 193 państwa 
członkowskie ONZ jako obietnicę 

lepszej przyszłości dla ludzkości. Do 
udziału zostały zaproszone przed-
siębiorstwa, organizacje pozarządo-
we i samorządy oraz wszyscy chętni, 
którzy zainteresowani są zrównowa-
żonym rozwojem.

Pleszew otrzymał nagrodę spe-
cjalną za ideę miasta kompaktowego, 
którą doceniło jury. - To zaszczyt, że 
nasz mały Kompaktowy Pleszew i cała 
gmina ma w tym światowym przedsię-
wzięciu swój udział – komentuje bur-
mistrz MiG Pleszew Arkadiusz Ptak. 
Idea miasta kompaktowego zakłada, 
że wszystko, co jest potrzebne do ży-
cia, znajduje się na wyciągnięcie ręki. 
Do cech kompaktowej konstrukcji 
miasta zalicza się: gęstość i sąsiedz-
two, tereny miejskie połączone syste-
mami transportu publicznego, a tak-
że dostęp do lokalnych usług oraz 
miejsc pracy.

Wybrane komentarze z Facebooka  
na temat parkowania przy ZSP nr 1
(pisownia oryginalna) 

Rodzice jak by mogli to by pod klasę 
swoje pociechy podwozili

Martyna Mann

W przypadku szkoły podstawowej 
nr 3 problem polega na tym że 
rodzice nie wszyscy zamiast jechać 
na parking który jest przy sali 
sportowej i jest dość spory wola 
zatrzymać się przy pasach włączyć 
awaryjne światło poczekać aż jego 
dziecko wyjdzie przejdzie przez pasy 
po czym ruszyć....zamiast wjechać 
na parking 20 metrów dalej...lipa...

Grzegorz Kowalik

Wypowiem się jako mieszkaniec 
ulicy szkolnej: Jestem świadkiem 
tego problemu od wielu lat. Nie 
wspominając o zastawianiu bram 
wjazdowych „tylko na chwilę” nie 
tylko w trakcie roku szkolnego, 
ale i też typowych niedzielnych 
kierowców parkujących na szkolnej 
zastawiając wjazdy na czas mszy.

Przemysław Kubiak

dokładnie popieram każde słowo. 
Proponuję wpuścić na plac szkolny 
rodziców 1-3 aby mogły sobie 
spokojnie dzieci odprowadzić reszta 
tak jak napisal kolega podjeżdżam 
zostawiam i po temacie. Jak 
chodzi o autobusy to parking Lidla 
by był idealnym rozwiązaniem 
bo tu jest właśnie problem 
autobusy blokuja a nie rodzice. 
Droga jednokierunkowa by była 
idealnym rozwiązaniem.

Tomasz Wolowicz

Ja codziennie rano w drodze do 
pracy wysadzam dzieci pod bramą 
dwójki i jadę dalej. Jest tak nam 
wygodnie i nie uważam bym 
stanowiła zagrożenie dla innych 
dzieci. Dlaczego wygoda kierowców 
wyklucza bezpieczeństwo dzieci?

Anna Anna

Ja się zastanawiam jak udało mi się 
ukończyć podstawówkę chodząc na 
pieszo

Krzysztof MatuszczakFo
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Zróżnicowana
oferta kulturalna

Nowoczesne 
obiekty sportowe

Wysoki poziom
opieki zdrowotnej

Łatwo dostępne
żłobki i przedszkola

Przyjazne szkoły,
także artystyczne

Atrakcyjne
i bezpieczne

miejsca rekreacji
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Cała ul. Szkolna jest strefą zamieszkania.
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Kinowa rewolucja

Hol pleszewskiego kina już jest 
nie do poznania, a remont cały 
czas trwa. Nastąpiły duże zmiany 
w układzie pomieszczeń. Po co 
taka rewolucja?

Rewolucja jest po to, by w przyszło-
ści powstała tu kawiarnia, by jeszcze 
bardziej zwiększyć kinową ofertę 
oraz by dostosować pleszewskie kino 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Remont dzieje się w obrębie kinowe-
go holu. W zupełnie innym miejscu 

zlokalizowane będą toalety. To pierw-
szy etap przebudowy. – Niestety nasi 
widzowie muszą się liczyć z utrudnie-
niami w funkcjonowaniu kina. Zachę-
cam, by zaglądać na stronę interne-
tową, gdzie podawane są wszystkie 
komunikaty dotyczące przerw w gra-
niu filmów. Mam nadzieję, że uporamy 
się szybko z remontem – mówi Prze-
mysław Marciniak, dyrektor Zajezd-
ni Kultury, która zarządza kinem. Na 
ten etap remontu pozyskano dofinan-

sowanie z samorządu Województwa 
Wlkp. z programu „Kulisy Kultury”.

W kolejnym etapie przebudowy za-
planowano przeniesienie wejścia do 
kina (z lewej strony budynku), zmia-
nę lokalizacji kas oraz stworzenie 
kawiarni, która prowadzona będzie 
przez podmiot zewnętrzny. Będzie 
ona dostępna dla klientów niezależ-
nie od godzin otwarcia kina. 

Jeden z trzech już gotowy 
Pierwszy z trzech dużych bezpłatnych parkingów, które powstają w gminie Pleszew, jest już gotowy. – 
To parking typu P&R, który ma zachęcać do zaparkowania auta i skorzystania z komunikacji miejskiej. 
To jeden z walorów miasta kompaktowego, jakim jest Pleszew – mówi Andrzej Jędruszek,  
zastępca burmistrza Pleszewa.

Bezpłatny parking powstał na 
obrzeżach miasta przy Cmentarzu 
Komunalnym. Zmieści się tutaj 86 
aut, jest też miejsce postojowe dla 
autobusu lub busika komunikacji 
miejskiej. I to właśnie miejsce jest 
strategiczne w idei P&R (parkuj 
i jedź). Tutaj bowiem rozpoczyna 
i kończy się trasa nowej miejskiej 
linii autobusowej. Samorząd po-
nad rok temu uruchomił dwa małe 
busy pasażerskie, które okrążają 
całe miasto docierając do najważ-
niejszych miejsc i instytucji, m.in. 

na cmentarz. Na nowym parkingu 
mieszkańcy przybywający do mia-
sta z terenów gminy mogą bezpłat-
nie zaparkować auto i przesiąść się 
do busa. - To tańsze i ekologiczne 
rozwiązanie. Nie ma też problemu 
z szukaniem miejsca parkingowego 
w centrum miasta. To zresztą nasza 
idea, by jak najbardziej wyeliminować 
ruch w śródmieściu na korzyść pie-
szych i rowerów – tłumaczy Andrzej 
Jędruszek, zastępca burmistrza. 

Nowy parking przy cmentarzu 
to jeden z trzech typu P&R, które 

powstają w gminie. W budowie jest 
też parking na terenach pokolejo-
wych na 200 miejsc parkingowych 
dla samochodów. – To nie będzie tyl-
ko parking, ale miejsce z mnóstwem 
zieleni i miejscami do chwilowego od-
poczynku. Ponadto wzdłuż parkingu 
powstanie ścieżka rowerowa z depta-
kiem dla pieszych – tłumaczy Andrzej 
Jędruszek, zastępca burmistrza MiG 
Pleszew. Pod parkingiem natomiast 
zbudowany będzie zbiornik na desz-
czówkę do podlewania zieleni.

Trzecia inwestycja powstaje 

w podpleszewskim Kowalewie przy 
stacji PKP. Będzie tu 65 miejsc po-
stojowych dla aut oraz wiata dla ro-
werów. Nowością są stacje do łado-
wania samochodów elektrycznych. 
Będzie też dużo zieleni. Inwestycja 
dedykowana jest osobom, które 
zostawiają swoje auta i przesiada-
ją się w pociąg podróżując choćby 
do pracy, np. do Jarocina, Poznania 
czy Ostrowa Wlkp. Łącznie w naj-
bliższym czasie w gminie Pleszew 
przybędzie ponad 350 bezpłatnych 
miejsc parkingowych. 
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Na placu przed cmentarzem nie tylko wytyczono miejsca parkingowe, ale jest też małe rondo, by było bezpieczniej. 

Hol pleszewskiego kina  
został już mocno przebudowany. Fo
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Dodatek węglowy – ruszyły wypłaty! 

Pierwsza pula pieniędzy na wypłatę dodatku węglowego wpłynęła  
do budżetu Miasta i Gminy Pleszew we wrześniu. Kwota ponad 6 mln zł  
pozwoliła na wypłatę dodatku dla ok. 2 tys. mieszkańców.  
Wniosków jest znacznie więcej.

Dodatek węglowy przysługuje 
gospodarstwom domowym, których 
głównym źródłem ogrzewania jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe – za-

silane węglem kamiennym, brykie-
tem lub peletem, zawierającymi co 
najmniej 85 proc. węgla kamiennego. 
Do niedawna wnioski można było 
składać na każde gospodarstwo do-
mowe, jednak nowelizacja ustawy 
wprowadziła nowe przepisy, we-

dług których jeden dodatek węglowy 
przypada na jeden adres. Ponadto, 
warunkiem otrzymania dodatku 
jest zgłoszenie źródła ogrzewania do 
bazy CEEB.

Gmina Pleszew otrzymała część 
środków na wypłaty dodatku. Kwo-
ta ponad 6 mln zł zabezpieczyła wy-
płatę dla ok. 2 tys. wniosków miesz-
kańców gminy. Pieniądze wypłacane 
były według kolejności złożonych 

wniosków. Na dzień 25 września br. 
w Gminie Pleszew złożonych było 5,5 
tys. wniosków. Część z nich pozosta-
nie bez rozpatrzenia zgodnie z no-
welizacją ustawy (jeden wniosek na 
jeden adres).

Wnioski o wypłatę można skła-
dać do 30 listopada 2022 w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. Druk dostępny jest na stronie 
www.pleszew.pl/dodatek-weglowy.

Rusza budowa przy Podgórnej

Stary budynek został zburzony. 
We wrześniu ruszyła budowa 
nowego. Jakiego typu  
powstaną tu mieszkania? 

Budowa nowego budynku przy 
ul. Podgórnej 3-5 (obok DPS) to ko-
lejny element kompleksowej polityki 
mieszkaniowej realizowanej przez 
samorząd MiG Pleszew, w myśl któ-
rej do końca 2023 r. ma powstać 
w mieście 155 mieszkań. Dotychczas 
istniejący stary budynek przy Pod-
górnej został wyburzony. We wrze-
śniu rozpoczęła się budowa nowego, 
który będzie oferował 13 mieszkań 
komunalnych. Jeden z lokali – na 
parterze będzie dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 

- Dostępne będą mieszkania jedno, 
dwu i trzypokojowe o powierzchni od 
28 do 60 m2 - mówi Paulina Kwa-
śniewska z Wydziału Inwestycyjne-
go ratusza. Koszt budowy budynku 
to ponad 3 mln zł. 65% kosztów po-
kryje grant z Funduszu Dopłat BGK. 

Przypomnijmy, że mieszkania 
komunalne powstają także u zbie-
gu ulic Bogusza i Poznańskiej. Pod 
wynajem natomiast remontowana 
jest kamienica przy ul. Sienkiewicza 
35. Na Osiedlu Piastowskim trwa 
budowa najwyższych 6-piętrowych 
bloków z mieszkaniami z kredytem 
w czynszu, z tzw. dojściem do wła-
sności co najmniej po 5-latach. 

Psi zakątek 

Jest podzielony na dwie strefy  
– do biegania i tresury.  
Jest ogrodzony, a przede 
wszystkim bezpieczny dla 
czworonogów. Pierwszy w mieście 
wybieg dla psów zlokalizowany 
jest na Osiedlu Piastowskim. 

Wybieg dla psów to długo wy-
czekiwana inwestycja dla właści-
cieli czworonogów. – Do tej pory nie 
mieliśmy gdzie wychodzić z pieskami, 
żeby mogły się spokojnie i bezpiecznie 
wybiegać – mówi właścicielka terie-
ra. Poszukiwania dogodnego terenu 
rozpoczęły się już w ubiegłym roku. 
Przy współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową udało się zagospoda-
rować teren przy ul. Warneńczyka 
obok kotłowni. Samorząd wziął na 
siebie koszty organizacji wybiegu, 

ogrodzenia i zakupu urządzeń do tre-
ningu psów. 

- Zorganizowaliśmy spotkanie z mi-
łośnikami psów i społecznikami, aby 
sami określili, jakie są potrzeby. Wspól-
nie udało się wypracować kompromis 
i stworzyć bezpieczne miejsce dla psów 
– mówi Marta Chrzanowska, kierow-
nik Wydziału Ochrony Środowiska. 
Miejsce to jest podzielone na dwie 
strefy – typowo wybiegową oraz do 
tresury, gdzie znajdują się urządzenia 
treningowe. Na sesji Rady Miejskiej 
w październiku zostanie przyjęty 
regulamin obiektu, do którego wła-
ściciele czworonogów muszą się bez-
względnie stosować. Przypominamy 
przede wszystkim, że w tym miej-
scu także trzeba sprzątać po swoich 
psach. Psi pakiet jest w zasięgu ręki.
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Budynek przy Podgórnej ma być oddany do użytku w przyszłym roku. Z nowego wybiegu korzystają właściciele psów z różnych części miasta. 
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Nowoczesne pracownie językowe w szkołach
Niespodzianka czekała na uczniów czterech szkół, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny. W placówkach 
pojawiły się pracownie terminalowo-językowe. Są nowoczesne, w pełni zintegrowane i ułatwiają pracę. 

Nowe pracownie pojawiły się 
w pierwszej kolejności w ZSP w Ko-
walewie, ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz ZSP 
nr 3 w Pleszewie. Są wyposażone 
w 24 stanowiska dla uczniów oraz 
jedno dla nauczyciela. Są to termina-
le, które nie wymagają żadnych kom-
ponentów, łączą się z serwerem i są 
bezpieczne, bo nie przechowują żad-
nych danych. W porównaniu ze zwy-
kłymi komputerami, zużywają o wie-
le mniej energii, miejsca, a także nie 
hałasują, co zwiększa komfort pracy. 
– Taka pracownia to także ogromne 
ułatwienie dla dzieci ukraińskich, 
które uczą się zarówno języka pol-
skiego, jak i innych języków obcych 
– mówi Izabela Świątek, zastępca 
burmistrza. 

Stanowiska zostały kompletnie 
wyposażone i utrzymane w podob-
nej stylistyce. Jest kolorowo, nowo-

cześnie i edukacyjnie. W każdej z sal 
pojawiła się duża mapa Pleszewa, 
na której znajdują się najważniejsze 
obiekty w mieście: żłobki i przed-
szkola, szkoły, instytucje kultury, 
miejsca rekreacji czy obiekty spor-
towe. Dzięki temu dzieci będą mogły 
poznawać swoją najbliższą okolicę. 
Chcemy ułatwić zarówno dzieciom 
jak i nauczycielom pracę i sprawić, że 
będzie ona przyjemniejsza. Poza tym 
uświadamiamy najmłodszym ideę 
miasta 15-minutowego, że wszędzie 
mogą dotrzeć zaledwie w kwadrans 
od swojego miejsca zamieszkania 
różnymi środkami lokomocji – dodaje 
Izabela Świątek. W przyszłym roku 
planowane są pracownie w pozosta-
łych szkołach prowadzonych przez 
samorząd, w zależności od możliwo-
ści finansowych. 

Pleszew gospodarzem i wzorem!

Rewitalizacja, jakość życia, perspektywy na przyszłość.  
W Pleszewie dyskutowano na temat życia w małych i średnich 
miastach. Doświadczeniami wymienili się znamienici 
eksperci i praktycy tematu. Konferencja odbywająca się 
w ramach Światowego Forum Miejskiego zgromadziła 
uczestników z całej Polski.

Według badania CBOS tylko 13% 
Polaków chciałoby mieszkać w du-
żym mieście. Pozostała część bada-
nych wskazuje wieś lub małe i średnie 
miasta. Pleszew jest więc idealnym 
przykładem obszaru peryferyjne-
go, który oferuje wszystko, co po-
trzebne w codziennym życiu. Chcąc 
podzielić się własnym przykładem, 
ale i poznać naukowe podejście do 
tematu i doświadczenia innych, wła-
dze samorządowe zorganizowały 
ogólnopolską konferencję pn. „Poza 
metropolią – rewitalizacja i jakość 
życia w małych i średnich miastach”.

Do Zajezdni Kultury zjechali nie 
tylko prelegenci, ale i uczestnicy 
z niemal 40 miast i miejscowości z ca-

łej Polski. Debaty i prelekcje toczy-
ły się wokół jakości życia w małych 
i średnich miastach i ich doświad-
czeń rewitalizacyjnych.

Prelegenci reprezentowali m.in. 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu, Uniwersytet Łódzki, Polską 
Akademię Nauk, Instytut Rozwoju 
Miast i Regionów, Towarzystwo Urba-
nistów Polskich czy Urząd Marszał-
kowski Woj. Wielkopolskiego. 

Konferencja była wydarzeniem 
towarzyszącym 11. sesji Światowe-
go Forum Miejskiego WUF 11 oraz 
częścią Forum Rozwoju Lokalnego 
Związku Miast Polskich. Oficjalny pa-
tronat objęło Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej. 

Pracownie językowe mają zachęcić uczniów do nauki języków obcych. 
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miast i miejscowości

PleszewDolsk
Jarocin

Poznań

Łódź

Zabrze
Kraków

Cieszyn

Warszawa
Konin

Dobrzyca
Krotoszyn

Częstochowa

Rawicz
Polkowice

Sieradz

Żychlin

Łask

Leszno
Krobia Kalisz

Ostrów Wielkopolski

Mikstat
KępnoSzczawno Zdrój

Nowe Kamienice

Wągrowiec
Mieścisko

Trzcianka
Wieleń

Dobiegniew
Chodzież

Piastów

Rawa Mazowiecka

Szydłowiec

Gniezno Włocławek

Puck

Poza metropolią
20 września 2022, Pleszew
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Wierzę, że przetrwamy! 
– wywiad z burmistrzem Arkadiuszem Ptakiem

Jest kryzys. Odczuwa go już chyba każdy mieszkaniec Miasta i Gminy 
Pleszew. Problemy finansowe ma także każdy samorząd w Polsce. 
Budżety na przyszły rok nie chcą „się spinać”. Brakuje pieniędzy,  
bo i dochodów jest coraz mniej, a wydatków coraz więcej  
– jak w domowym budżecie. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 
pytamy, co czeka samorząd, a tym samym mieszkańców?  
Czy musimy oszczędzać? A jeśli tak, to na czym? 

Panie Burmistrzu, jak 
obecnie wygląda sytuacja 
finansowa gminy?

Ten rok jest jeszcze dobry, po-
nieważ mieliśmy pewne nadwyż-
ki finansowe z 2019 i 2020 roku. 
W zasadzie wszystko, co zaplano-
waliśmy, będzie wykonane. Pewne 
zadania zostaną wykonane w 2023 
tylko i wyłącznie dlatego, że nie roz-
strzygnięto przetargów w tym roku. 
Odczuwamy już teraz skutki inflacji 
i podwyżek stóp procentowych. Top-
nieje nam tzw. nadwyżka budżetowa 
i wolne środki czyli to, co udało nam 
się zaoszczędzić w razie nieprzewi-
dzianych wydatków lub jako zabez-
pieczenie wkładu własnego w przy-
padku aplikowania po zewnętrzne 
pieniądze. Z kwoty ponad 10 mln zł 
na przyszły rok nie mamy nic. 

Inflacja i podwyżka stóp 
procentowych to tylko 
niektóre z powodów kryzysu 
w samorządach. Przez co jeszcze 
gmina traci?

W październiku ostro już pracu-
jemy nad przyszłorocznym budże-
tem gminy. Dziś już widzę ogromny 
kłopot, by go „spiąć”, ponieważ wię-
cej jest wydatków niż dochodów. Od 
2019 r. kiedy rząd zmienił system 
podatkowy, samorząd według obli-
czeń Związku Miast Polskich stracił 
łącznie 22 mln zł wpływów z PIT-ów. 
Pewnie ktoś powie, że ta zmiana 
była dobra, bo część ludzi nie płaci 
podatków, łatwiej jest młodym. Tak, 
z punktu widzenia osoby indywidu-
alnej, jest ok. Pamiętajmy jednak, że 

każdy zapłacony podatek w części do 
nas wraca. Podatki z PIT-ów wracają 
do gminy, a dzięki temu mamy m.in. 
drogi, dobrze wyposażone szkoły, 
miejsca rekreacji itp. Oczywistym 
kłopotem są podwyżki prądu i gazu. 
Nie wiemy – i nikt nie potrafi nam 
tego określić – jakiej będą wysokości. 
Ogłosiliśmy przetarg na zbiorowe 
dostarczenie energii na przyszły rok 
– wspólnie z naszymi jednostkami 
podległymi. Nie został rozstrzygnię-
ty, ponieważ nie było żadnej oferty. 
Kolejna rzecz, która generuje ogrom-
ne koszty to podwyżka najniższego 
wynagrodzenia. W skali samorządu 
jest to około miliona złotych. 

Co dalej? Jak będzie wyglądał 
przyszły rok?

Niestety jest bardzo dużo niewia-
domych, zwłaszcza w zakresie pod-
wyżek cen prądu i gazu. Nie wiemy, 
jak wysokie będą, więc trudno jest 
cokolwiek zaplanować. Podobnie 
z inflacją i stopami procentowymi. 
Niestety, co dziś już pewne – wzro-
śnie o ok. 2 zł stawka za obiór od-
padów. Jesteśmy zmuszeni też do 
podniesienia podatku od nierucho-
mości. Musimy szukać pieniędzy, by 
samorząd funkcjonował. Zawsze po-
równuję finanse gminy do domowe-
go budżetu. Nie możemy wydawać 
więcej, niż zarabiamy. Pewnie, że 
chciałoby się mieć wszystko. Miesz-
kańcy to nie tylko zbiorowe potrze-
by, jak odbiór śmieci, nowe drogi 
czy funkcjonowanie szkół. To także 
potrzeby poszczególnych mieszkań-
ców sołectw, osiedli, ulic. Ale przede 

wszystkim dziś jako burmistrz i rada 
miejska musimy myśleć o zaspokoje-
niu podstawowych potrzeb społecz-
nych. A wszystko dziś kosztuje i to 
coraz więcej.

W jaki sposób zatem samorząd 
będzie oszczędzał?

Po pierwsze oszczędzanie musi 
odbyć się jak najmniejszym kosztem 
mieszkańców. I nad tym pracujemy. 
Pierwszym krokiem było skróce-
nie czasu otwarcia parku wodne-
go o dwie godziny. To pozwoli na 
oszczędności w wysokości ok. 200 
tys. zł rocznie. Wiem, że było nie-
zadowolenie osób korzystających 
z basenu, ale musimy myśleć racjo-
nalnie. Nie zamykamy całkowicie 
basenu, jak to zrobiły inne polskie 
miasta. Szukamy kompromisów. 
W innych dziedzinach życia także. 
Na pewno będziemy częściowo wy-
łączać oświetlenie uliczne. Świecić 
będzie co druga lampa w mieście. 
Tam, gdzie jest już sterowanie ulicz-
ne, obniżymy moc świecenia opraw 
o ok. 30%. Podjęliśmy także decyzję, 
że priorytetową inwestycją będzie 
kontynuowanie wymiany oświetle-
nia ulicznego z opraw sodowych na 
ledowe wraz ze sterowaniem, co jest 
znacznie bardziej energooszczędne. 
Dotyczy to także oświetlenia we-
wnątrz budynków użyteczności pu-
blicznej, które należą do samorządu. 
Szacujemy np. że wymiana oświetle-
nia w szkołach i przedszkolach przy-
niesie oszczędności w granicach 
30%. Tam, gdzie jest to możliwe 
będziemy montować fotowoltaikę. 

W pierwszej kolejności w aquapar-
ku oraz największych szkołach. Za-
znaczam, że wszystkie rozpoczęte 
w bieżącym roku inwestycje i te 
wieloletnie, będą skończone najpóź-
niej w 2023 roku. Mam na myśli np. 
budowę mieszkań czy parkingów. 
Na te zadania pozyskaliśmy środki 
z zewnątrz. 

Czy rodzice muszą się bać, że 
przestaną funkcjonować szkoły 
i przedszkola lub że będzie 
zdalne nauczanie?

Szczęśliwie większość placó-
wek oświatowych w gminie ma już 
ogrzewanie gazowe i jest przepro-
wadzona termomodernizacja bu-
dynków i sal gimnastycznych, zatem 
odchodzi nam problem z węglem. 
Jedyny kłopot jest z Zespołem Szkół 
w Taczanowie Drugim oraz w nie-
których przedszkolach, ale na ten se-
zon grzewczy węgiel jest zabezpie-
czony. Mimo to już na początku roku 
szkolnego dyrektorzy placówek 
oświatowych zostali pisemnie zobli-
gowani do wprowadzenia oszczęd-
ności. Nie oznacza to, że nagle wyłą-
czone zostanie ogrzewanie. Chodzi 
o racjonalne gospodarowanie ener-
gią elektryczną i ciepłem, wyłącza-
nie światła, gdy nie jest potrzebne, 
skręcanie kaloryferów, gdy otwiera-
ne są okna itd. Często nie zwracamy 
na to uwagi, a przecież płacimy osta-
tecznie za to wszyscy. Zobowiązali-
śmy także dyrektorów, by zaplano-
wali pracę placówek maksymalnie 
do godz. 16.30, np. w przypadku wy-
wiadówek czy zajęć pozalekcyjnych 
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Produkowali prąd jadąc na rowerach
Plenerowe kino to dziś nic zaskakującego. Ale jeśli, aby odpalić film,  
trzeba pedałować na rowerze – to już robi się bardzo ciekawie.  
Takie kino zafundowano seniorom i najmłodszym mieszkańcom 
w Pleszewie. To była wyjątkowa integracja międzypokoleniowa  
w duchu propagowania zdrowego stylu życia! 

Plenerowe Kino Piknikowe – pod 
taką nazwą odbywała się nietypowa 
międzypokoleniowa integracja. Bur-
mistrz zaprosił seniorów i najmłod-
szych mieszkańców Gminy Pleszew 
do wspólnego piknikowania w Parku 
Miejskim i plenerowego kina. Ale, by 
obejrzeć filmy, trzeba było wyprodu-
kować prąd do uruchomienia kino-
wego ekranu. 

I tak oto na stacjonarne rowery 
najpierw wsiedli seniorzy, dzięki 
czemu ich wnuki mogły obejrzeć 
film animowany. Młode pokolenie 
nie było dłużne, dorośli mogli zatem 
wieczorem obejrzeć kultową „Cze-
koladę” z Juliette Binoche i Johnnym 
Deppem w rolach głównych. We 
wspólne pedałowanie zaangażowali 
się wolontariusze, grupa spinnin-
gowa, Pleszewska Rada Seniorów, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 
uczniowie z Niepublicznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Pleszewie. Ro-
werowemu piknikowi towarzyszył 

konkurs na najbardziej „odjechany” 
rower. Swoimi pięknie udekorowa-
nymi jednośladami przyjechało kil-
kadziesiąt osób – dzieci i dorosłych. 

Impreza była częścią projektu 
realizowanego przez Urząd Miasta 
i Gminy w Pleszewie pod nazwą „Let-
nia Szkoła Seniora” z dofinansowa-
niem środków programu na rzecz 
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 

2021-2025 realizowanego przez Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. W jego ramach we wszyst-
kich sołectwach gminy Pleszew 
odbywały się w wakacje warsztaty 
edukacyjne aktywizujące mieszkań-
ców, dwa turnusy Półkolonii Senio-
ralnych (szerzej o nich na str. 8) oraz 
„Panel Senioralny” dotyczący zdro-
wia i aktywności.

Więcej gminnych dróg

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew 
przejął kolejne drogi w centrum 
miasta od powiatu. Po co? Czy to 
coś zmienia dla mieszkańców?

Dla mieszkańców nie ma znacze-
nia fakt, kto zarządza daną drogą 
w mieście i gminie Pleszew. A takich 
zarządców może być trzech. O drogi 
gminne dba burmistrz, powiatowe 
starosta, a krajowymi zajmuje się 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Po co zatem gmina prze-
jęła kolejne drogi od powiatu? – Bo 
to zwiększy rozwój miasta. Na tych 
ulicach chcemy budować ścieżki rowe-
rowe i zapewnić mieszkańcom dostęp 
do szeroko rozumianej przestrzeni pu-
blicznej, zgodnej z wdrażaną ideą mia-

sta kompaktowego. Ponadto drogi te 
straciły charakter dróg powiatowych 
i stały się elementem strefy miejskiej. 
Jeśli inwestujemy, to na swoim - tłu-
maczy burmistrz Arkadiusz Ptak. 

Tak oto w wyniku porozumienia 
z powiatem gmina przejmuje od no-
wego roku odcinek ul. Sienkiewicza 
od Rynku do ulicy Malińskiej, odci-
nek ul. Kaliskiej od Rynku do ulicy 
Kilińskiego oraz odcinek ul. Poznań-
skiej od Rynku do ulicy Bogusza. 

Wcześniej podobną procedurę 
przeszły ul. Zamkowa, Ogrodowa, 
Kolejowa i odcinek ul. Słowackiego 
wraz z rondem od strony ul. Ogro-
dowej, gdzie już funkcjonują ścieżki 
rowerowe. 

Kino rowerowe zintegrowało pokolenia i propagowało zdrowy styl życia. 
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Gmina przejmuje drogi od powiatu,  
by budować ścieżki rowerowe.

oraz do bieżącego analizowania 
wydatków i szybkiego reagowa-
nia na kryzysy. Zdalne nauczanie 
to ostateczność, której niestety 
nie mogę wykluczyć. Wiem, że np. 
uczelnie wyższe w kraju już dziś 
takie rozwiązania wdrażają.  

A co z administracją 
i funkcjonowaniem urzędu?

Na razie nie planuję skrócenia 
pracy urzędu czy innych jedno-
stek. Zaczynamy jednak wdrażać 
plan oszczędnościowy, podobnie 
jak we wspomnianych wyżej szko-
łach. Racjonalnie gospodarujemy 
energią elektryczną i ogrzewa-
niem. Ograniczyliśmy wydatki na 
delegacje służbowe i szkolenia. Zo-
bowiązałem pracowników nawet 
do tego, by ograniczali do mini-
mum zużycie papieru czy tonerów 
w drukarkach. To może wydawać 
się śmieszne, ale niestety jest 
prawdziwe…Ziarnko do ziarnka, 
a uzbiera się duża suma. 

Czy ucierpi kultura i rozrywka 
w naszej gminie?

Niestety tak. Musimy zacisnąć 
pasa. W przyszłym roku na pewno 
nie będzie tak dużej różnorodno-
ści wydarzeń i ich częstotliwości. 
Zostawiamy oczywiście te cyklicz-
ne i najbardziej popularne lub też 
takie, które odbywają się w ra-
mach projektów finansowanych 
z zewnątrz. 

Brzmi to wszystko przerażająco. 
Spodziewa się Pan krytycznych 
komentarzy mieszkańców?

Oczywiście, że tak. One już się 
pojawiają. Zdaję też sobie sprawę 
z tego, że jeśli będzie w naszym 
kraju jeszcze gorzej, to mieszkań-
cy będą przychodzili do mnie po 
pomoc. I ja zrobię wszystko, by 
pomóc, ale niestety niewiele jest 
w moim zasięgu. Mam ogromną 
nadzieję, że będziemy dla siebie 
nawzajem wyrozumiali i prze-
trwamy ten kryzys. Najgorzej bę-
dzie, jeśli ta sytuacja gospodar-
cza podzieli mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew. Niestety wiele in-
westycji, spraw i nowych rozwią-
zań musimy sobie na najbliższy 
rok, a może i dłużej, odpuścić. 
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Długo oczekiwane oświetlenie 

Mieszkańcy wielokrotnie alarmowali o potrzebie oświetlenia na ścieżce łączącej park leśny Planty  
z ul. Piaski. Interpelowali także radni miejscy. I stała się jasność. Podobnie na drodze Nowa Wieś – Folusz.

– Jest tam ciemno i niebezpiecznie 
po zmroku, jesienią i zimą szybko robi 
się ciemno, a często ludzie tędy cho-
dzą na cmentarz komunalny – tłuma-
czyli mieszkańcy. Niekomfortowo 
czuli się także biegacze, dla których 
park i ścieżka łącząca go z ul. Piaski 
to trasa codziennego treningu. 

We wrześniu zapaliły się tam 
nowe lampy. W ramach inwestycji 
postawiono wzdłuż ścieżki 12 no-
wych słupów z oprawami typu LED 
posiadającymi system sterowania 
oświetleniem. Koszt realizacji zada-

nia to ponad 65 tys. zł. 
Na terenach wiejskich z kolei po-

wstało oświetlenie przy drodze 
Nowa Wieś – Folusz. Zamontowano 
tu 19 lamp typu LED, które także po-
siadają sterowanie. – Możemy dzięki 
temu m.in. monitorować i dostoso-
wywać moc oświetlenia, co reguluje 
koszty zużycia energii elektrycznej 
– mówi Marta Borkowska z Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej ratusza. 
Koszt budowy tego oświetlenia to 
ponad 170 tys. zł. 

Seniorzy na wakacjach
Półkolonie w Pleszewie to nie tylko atrakcje 
dla najmłodszych. Drugi rok z rzędu samorząd 
zorganizował Półkolonie Senioralne.  
Jak seniorzy spędzali wakacje w mieście?

Seniorzy, głównie z terenów wiej-
skich, odbyli szereg aktywizujących 
zajęć i warsztatów, poznali pleszew-
skie obiekty kulturalne, sportowe 
i rekreacyjne. Odbyły się dwa turnusy 
– jeden w lipcu, drugi w sierpniu. Każ-
dy dzień półkolonii seniorzy spędzili 
w inny sposób. 

Pierwszego dnia odbyły się warsz-
taty kulinarne na temat żywienia osób 
starszych. Kolejny dzień seniorzy byli 
w Muzeum Piekarstwa, gdzie wypie-
kali bułki i poznali historię chleba. 
W pleszewskim Centrum Wolontariatu 
natomiast wzięli udział w warsztacie 
ekologicznym. Trzeciego dnia seniorzy 
wybrali się do Muzeum Regionalne-
go, gdzie uczestniczyli w warsztatach 
garncarskich. Następny dzień upłynął 
w obiektach kultury, gdzie mogli wy-
słuchać wykładu na temat bezpieczeń-
stwa w sieci, poznać ofertę Biblioteki 
Publicznej, czy wziąć udział w warsz-

tatach artystycznych. Na zakończenie 
turnusu wybrali się do Parku Wod-
nego „Planty”, gdzie zażywali kąpieli 
wodnych oraz brali udział w turnieju 
bowlingowym. Seniorzy pożegnali się 
w wigwamie, gdzie przygotowano dla 
nich ognisko. Były ciekawe opowieści, 
śpiewy i tańce.

Półkolonie zorganizowane zosta-
ły przez Miasto i Gminę Pleszew oraz 
Fundację Rozwoju Lokalnego CIVITAS. 
Pomocą organizacyjną wykazali się 
niezastąpieni wolontariusze z Lokal-
nego Centrum Wolontariatu. Półko-
lonie to część dużego projektu dedy-
kowanego seniorom „Letnia Szkoła 
Seniora 2022” z dofinansowaniem 
programu na rzecz Osób Starszych 
“Aktywni+”. W jego ramach odbyły się 
m.in. warsztaty w każdym sołectwie 
w Gminie Pleszew czy Rowerowe Kino 
Piknikowe w Parku Miejskim (szerzej 
o nim na str. 7). Wizyta seniorów w Muzeum Piekarstwa.

Efekt warsztatów garncarskich w Muzeum Regionalnym. 
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Ścieżka z Plant do ul. Piaski  
jest teraz bezpieczniejsza.
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Oświetlenie przy drodze w Nowej Wsi.
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Pleszew na trasie prestiżowego festiwalu 
„Miedzianka Po Drodze” to wędrowny festiwal literacki, którego twórcą jest Filip Springer,  
pisarz debiutujący reportażem „Miedzianka. Historia znikania”. Pleszew – jako jeden z siedmiu miast 
w Polsce - znalazł się na festiwalowej trasie. Na terenie pokolejowym przez cały dzień odbywały się 
spotkania z pisarzami. Był film, teatr, muzyka i oczywiście książka. 

Po raz pierwszy festiwal, który 
dotychczas odbywał się stacjonar-
nie w miejscowości Miedzianka na 
Dolnym Śląsku, wyruszył w świat, 
a konkretnie do siedmiu miast, 
wśród których znalazł się Pleszew. 
Festiwalowe miasteczko „Miedzian-
ki Po Drodze” rozgościło się 2 wrze-
śnia na terenie Biblioteki Publicznej 

MiG Pleszew i Zajezdni Kultury. Na 
kolejowej platformie odbywały się 
rozmowy z pisarzami i publicystami: 
Ingą Iwasiów, Witoldem Szabłow-
skim, Kazimierą Szczuką. Lekcję 
poezji dla wszystkich prowadziła 
Julia Fiedorczuk. Było też wieczorne 
wspólne czytanie – goście festiwa-
lu czytali publiczności, publiczność 

czytała gościom oraz koncert Micha-
ła Zygmunta. 

Festiwalowi towarzyszył teatr 
improwizowany „Klancyk gra Sprin-
gera” oraz film. W ramach kaliskiego 
16. Multi.Art Festiwalu odbyła się 
projekcja filmu „Tożsamość”, a na-
stępnie dyskusja z reżyserem Kon-
radem Królikowskim oraz twórcą 

muzyki do filmu Patrykiem Canno-
nem. A ponadto: Kino Letnie Deloitte, 
strefa dziecięca, mobilna księgarnia 
Wrzenie Świata czy akcja performa-
tywna „Kredą w mur” Agaty Knajdek. 

Głównym organizatorem fe-
stiwalu „Miedzianka Po Drodze” 
była Fundacja Instytut Reportażu 
w Warszawie.

Pleszew po raz pierwszy był gospodarzem prestiżowego festiwalu literackiego. 

Ul. Poznańska przed i po modernizacji

Bezpieczniej na Poznańskiej 

Ograniczenie prędkości, 
poszerzenie chodnika, 
wyniesione „zebry”. 
Ulica Poznańska została 
zmodernizowana. Wszystko  
po to, aby było bezpieczniej.

Problemy z ulicą Poznańską poja-
wiły się już jakiś czas temu, kiedy to 
mieszkańcy zaczęli zgłaszać pewne 
niedogodności. Najczęściej opinie 
dotyczyły zbyt wąskich chodników, 
na których ciężko było minąć dru-
gą osobę. Problemy były również 

z przejazdem dziecięcym wózkiem. 
Wielokrotnie podkreślano też, że 
niebezpiecznie zachowują się kie-
rowcy. Częste przekraczanie pręd-
kości i brawura były na porząd-
ku dziennym.

- Wprowadzono kilka drobnych 
rozwiązań, które mają sprawić, że 
kierowcy zwolnią, a co za tym idzie, 
zwiększy się bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów – mówi Andrzej Jędru-
szek, zastępca burmistrza. 

Zmiany wprowadzone na ulicy 

Poznańskiej to m. in. poszerzenie 
powierzchni chodnika przeznaczo-
nej dla pieszych, poprzez przesunię-
cie strefy parkowania samochodów 
w stronę jezdni, wyniesienie dwóch 
przejść dla pieszych (przy wjeździe 
na Rynek oraz przy skrzyżowaniu 
z ulicą Łąkową), a także wprowa-
dzenie ograniczenia prędkości do 
30 km/h przy przejściach. Zmiany 
spotkały się z uznaniem użytkowni-
ków drogi i chodnika, a ich efekty już 
są widoczne.
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Szybka kolej rozjeżdża 
gminę Pleszew! 
Teren wokół biblioteki i Zajezdni Kultury 
zagrożony, Prokopów przecięty na pół, 
bloki w Taczanowie Drugim znikają, jedna 
z największych firm w Pleszewie też ucierpi… 
To tylko niektóre z efektów proponowanych 
wariantów przebiegu linii kolejowej w ramach 
Centralnego Portu Komunikacyjnego.  
Mieszkańcy protestują. Burmistrz i radni również. 

4 warianty – wszystkie złe 
Przez Gminę Pleszew wytyczo-

no cztery warianty przebiegu kolei 
dużych prędkości. Każdy z nich to 
ogromna liczba wyburzeń budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, firm 
i zabranie gruntów rolnych. Niektó-
re warianty przecinają w połowie 
np. Prokopów, Piekarzew, Taczanów 
Drugi, Lubomierz czy Sowinę. Najbar-
dziej przeraża jednak wariant 1, który 
wjeżdża w centrum Pleszewa. Choć 
prowadzi w większości obecnymi to-
rami kolejowymi, to z uwagi na bufor, 
może zagrozić bibliotece i Zajezdni 
Kultury, wyłącza całkowicie z ruchu 
ul. Targową, tnie nowe bloki przy ul. 
70 Pułku Piechoty, a nawet wjeżdża 
na teren firmy FAMOT. - Czy te plany 
są z kosmosu, czy ktoś na miejscu to 
sprawdzał? - Tak absurdalne, że w gło-
wie się nie mieści – komentują w sieci 
mieszkańcy. Tymczasem CPK przepro-
wadza konsultacje z mieszkańcami. 

konsultacje prowadzone 
„na rympał”

Przedstawiciele Centralnego Portu 
Komunikacyjnego i firmy projektowej 
przyjechali do Pleszewa 22 września. 
Na konsultacjach zjawiło się ok. 600 
mieszkańców gminy Pleszew. Walkę 
o gminę rozpoczął burmistrz Arka-
diusz Ptak mocno podkreślając, że 
żaden z proponowanych wariantów 
jest nie do zaakceptowania. - Padło py-
tanie od strony mieszkańców, dlaczego 
angażowałem się przy przebiegu drogi 

S11 i chciałem by powstała. Bo tam był 
prawdziwy konsensus, trwały rozmowy. 
A te konsultacje po prostu są prowadzo-
ne „na rympał” – wyjaśniał burmistrz 
podczas spotkania. - Powiem szczerze, 
pierwsze wizyty i pierwsze koncepcje 
przebiegu linii kolejowej odebrałem jako 
żart. I szczerze myślałem, że na tym się 
skończy, ale to jest brnięcie dalej. I dlate-
go też zarówno radni Rady Miejskiej, jak 
i moja osoba oraz moi współpracowni-
cy mówią stanowczo NIE dla tego typu 
przebiegu – dodał Arkadiusz Ptak, 
który zadał także gościom z CPK trzy 
podstawowe pytania:
• Jakie pięć korzyści daje 

budowa linii kolejowej Miastu 
i Gminie Pleszew?

• Ile będzie wyburzeń 
budynków w poszczególnych 
wariantach przebiegu?

• Ile hektarów gruntów rolnych 
będzie zabranych pod budowę?
Niestety na żadne z pytań nie padła 

wyczerpująca odpowiedź. Mieszkań-
cy Gminy Pleszew również zadawa-
li podczas spotkania merytoryczne 
i konkretne pytania w trosce o wła-
sne domy, gospodarstwa rolne i firmy. 
– My jesteśmy na etapie studium wyko-
nalności, to jest bardzo wstępny etap. 
Żadne z tych trasowań nie jest pewne. 
Po to robimy konsultacje z mieszkańca-
mi, by jasno się wypowiedzieli na temat 
tych trasowań – takie słowa padały 
z ust przedstawicieli kilkukrotnie 
podczas spotkania. Problem w tym, 
że i tak któryś z czterech wariantów 

Wszystkie cztery warianty kolei przebiegają przez gminę Pleszew.

Przebieg Wariantu 1 

– Kuczków  
– Chorzew  
– Dobra Nadzieja  
– Zielona Łąka  
– Przepadłe  
– Lenartowice  
– Prokopów  
– Pleszew  
– Kowalew  
– Piekarzew 

Przebieg Wariantu 2

– Kuczków  
– Chrzanów  
– Sowina Błotna  
– Ludwina  
– Taczanów Drugi  
– Łaszew  
– Baranówek  
– Kowalew – Piekarzew

Przebieg Wariantu 3

– Kuczków  
– Chrzanów  
– Sowina Błotna  
– Ludwina  
– Dobra Nadzieja  
– Łaszew  
– Baranówek  
– Kowalew – Piekarzew

(szczegółowy przebieg wszystkich wariantów dostępny na www.cpk.pl)
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W konsultacjach wzięło udział ok. 600 mieszkańców Gminy Pleszew. 

Przebieg Wariantu 3

– Kuczków  
– Chrzanów  
– Sowina Błotna  
– Ludwina  
– Dobra Nadzieja  
– Łaszew  
– Baranówek  
– Kowalew – Piekarzew

Przebieg Wariantu 4

– Borucin  
– Józefina  
– Kuczków  
– Sowina  
– Sowina Błotna 
– Lubomierz  
– Taczanów Drugi 
– Taczanów Pierwszy

zostanie wybrany, a mieszkańcy jasno 
sprzeciwiali się każdemu. Wybór wa-
riantu ma nastąpić już w pierwszym 
kwartale przyszłego roku. 

Optymalny wariant odpadł
Już w 2020 r. władzom MiG Pleszew 

przedstawiono aż osiem wariantów 
przebiegu trasy. Wśród nich był jeden 
optymalny, który w większości omi-
jał gminę i nie dokonywał tak dużych 
spustoszeń dobytku mieszkańców. 
Niestety wśród czterech zapropono-

wanych do konsultacji go nie było. Bur-
mistrz dopytywał, dlaczego odpadł. 
Odpowiedź ze strony CPK nie padła. 

Co dalej?
Burmistrz powołał do życia czte-

ry zespoły – do każdego z warian-
tów – które będą koordynować radni 
miejscy i sołtysi. Ich zadaniem jest 
zebranie wszystkich sprzeciwów od 
mieszkańców. – Nie możemy pozwolić, 
by CPK nas rozegrało. Jeśli będziemy in-
dywidualnie zgłaszać uwagi, podsumu-

ją je procentowo do każdego wariantu 
i wybiorą ten, który ma najmniej. Musi-
my działać razem jako gmina – tłuma-
czy burmistrz Ptak. 

W ostatnim czasie zostały także 
wysłane cztery pisma do siedziby 
spółki, m.in. z protestami i podpisami 
mieszkańców. W jednym z nich bur-
mistrz pyta, dlaczego optymalny wa-
riant dla Pleszewa odpadł. Czekamy 
na odpowiedź. 

Walka trwa.(szczegółowy przebieg wszystkich wariantów dostępny na www.cpk.pl)
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W skrócie

Ogólnopolskie zawody  
OHp w pleszewie
Pod koniec września odbyły się 

Ogólnopolskie Zawody Sportowe 

Ochotniczych Hufców Pracy. Gospo-

darzem było CKiW OHP w Plesze-

wie. Podczas trzydniowych zmagań, 

zawodnicy z 23 placówek z całego 

kraju zmierzyli się w konkurencjach 

sportowych i strzeleckich indywidu-

alnie oraz drużynowo. 

wychodził  
wicemistrzostwo polski
Sukces młodego lekkoatlety z Ta-

czanowa. Franciszek Pawłowski re-

prezentujący klub Stal Pleszew 25 

września został wicemistrzem Pol-

ski w chodzie sportowym. Srebr-

ny medal zdobył podczas Lekko-

atletycznych Mistrzostw Polski U16 

w Lublinie.

w asyście kompanii 
honorowej 
W Pleszewie uroczyście obchodzono 

w sierpniu Święto Wojska Polskiego 

oraz 83. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. Oba wydarzenia uświet-

niła kompania honorowa z 16. Bata-

lionu Remontu Lotnisk w Jarocinie. 

Świętu Wojska Polskiego towarzy-

szył Piknik Wojskowy zorganizowa-

ny w Pleszewie przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej. 

Zmiana w fotelu prezesa spółki „Sport Pleszew”
Wrzesień przyniósł duże zmiany w spółce „Sport Pleszew”. Na emeryturę przeszedł dotychczasowy 
prezes, który pełnił tę funkcję od 2009 roku. Zastąpił go znany pleszewskiej społeczności  
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie.

Eugeniusz Małecki był pierwszym 
prezesem założonej w 2009 roku spół-
ki, powstałej na bazie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. W latach 2014-2017 pełnił 
funkcję wicestarosty pleszewskiego, 
a w tym czasie spółką zarządzał Bartosz 
Oleksy. Pod rządami prezesa Małeckie-
go udało się wybudować i otworzyć 
Park Wodny „Planty”, który był celem 
nowo powstałej spółki. W dalszych la-
tach otwarta została nowoczesna Hala 
Widowiskowo-Sportowa przy ul. Krzy-
woustego, zbudowano kilka boisk, wy-
remontowano bieżnię oraz utworzono 
skatepark. Z końcem sierpnia Euge-
niusz Małecki przeszedł na emeryturę. 

nowy prezes
Stanowisko prezesa objął Łukasz 

Ratajczyk – dotychczasowy dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Twórców Ludowych w Kuczkowie. 
Nowy prezes znany jest pleszewskiej 
społeczności, bowiem jest nauczycie-
lem wychowania fizycznego, instruk-
torem pływania, a także czynnym 
sportowcem. Amatorsko jest biega-
czem. W 2016 roku zdobył Koronę 
Polskich Maratonów. - Nowe stanowi-

sko nie sprawia mi trudności, ponieważ 
sport to jest coś, co robię na co dzień, 
a doświadczenie w zarządzaniu udało 
mi się zdobyć podczas pracy na stano-
wisku dyrektora szkoły – mówi Łu-
kasz Ratajczyk.

plany na przyszłość
Przed spółką z nowym prezesem 

na czele stoją duże wyzwania. W cza-
sach obecnego kryzysu, najważniej-
sze będzie przetrwać zimę oraz zna-
leźć sposób na rosnące rachunki. 

Prezes przyznaje, że ma w planach 
założenie instalacji fotowoltaicznej, 
która pozwoli na obniżenie rachun-
ków za energię, które obecnie wzro-
sły o kilkaset procent. Oszczędności 
widzi również w wymianie oświetle-
nia na oprawy typu LED. Konieczne 
było jednak skrócenie czasu pracy 
basenu do godziny 20:00.

Co ze sportem?
W tym roku aquapark świętuje 

10. urodziny i z tego względu przy-
gotowano dla odwiedzających sze-
reg promocji i atrakcji (nie tylko 
dla najmłodszych). W Parku Wod-
nym prowadzone są również zaję-
cia z aerobiku, aqua aerobiku oraz 
nauka pływania. W planach jest 
utworzenie sekcji pływackiej, która 
będzie reprezentować Pleszew na 
zawodach. - Chciałbym położyć na-
cisk na poszerzenie oferty sportowej 
dla dzieci i młodzieży, ponadto roz-
winąć działalność spółki o turystykę 
i wypoczynek. Mam nadzieję, że uda 
się rozszerzyć ofertę o wyjazdy i gru-
py zorganizowane – przyznaje Łu-
kasz Ratajczyk. 

Łukasz Ratajczyk rozpoczyna nową zawodową przygodę na stanowisku prezesa. 
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W zawodach wzięła udział także 
reprezentacja Ukrainy.

Wicemistrz podczas spotkania 
z burmistrzem i trenerami. 

Piknik wojskowy to przede wszystkim 
wystawa sprzętu, ale i wojskowe kino.
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Piękna dożynkowa tradycja wiecznie żywa 
Dożynki to stara tradycja dziękowania za plony. W gminie Pleszew pielęgnuje się ją bardzo szczególnie. 
Święto rolników organizuje większość sołectw. Wspólne dożynki miejsko-gminne władze Pleszewa 
zorganizowały w Rokutowie. 

Wspólne dożynki miejsko-gminne 
wróciły po dwuletniej pandemicznej 
przerwie ku radości rolników i wszyst-
kich mieszkańców gminy, którzy 
szczególnie pielęgnują tę staropolską 
tradycję. Corocznie pleszewskie do-
żynki świętowane są w innym sołec-
twie. Tym razem gospodarzem był Ro-
kutów. Ostanie dożynki odbyły się tu 
22 lata temu. - To jest ogromny zaszczyt. 
Jako mieszkańcy wsi jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Przybyli goście z całego re-
gionu oraz delegacja z partnerskiego 
miasta Westerstede – mówi Grzegorz 
Szwedek, sołtys Rokutowa. 

Dożynkowe świętowanie rozpoczę-
ło się mszą św. dziękczynną za tego-
roczne plony, która odbyła się w parafii 
Grodzisko, do której należy Rokutów. 
Stąd też współorganizatorem dożynek 
były wsie wchodzące w jej skład: Za-
widowice, Zawady, Pacanowice i Gro-
dzisko. Obrzęd dożynkowy odbył się 
natomiast na placu przy sali wiejskiej. 
Wykonał go Zespół Tańca Ludowe-
go ,,Cybinka – Grodzisk” z Grodziska 
Wlkp. wraz z kapelą „Po Zagonach” 
z Poznania. Nie zabrakło tradycyjnych 
dożynkowych elementów obrzędu, 
czyli przekazania wieńca dożynkowe-
go, czy dzielenia chleba. W rolę staro-
stów dożynkowych wcielili się Joanna 
Niedziela z Rokutowa oraz Patryk Jusz-
czak z Grodziska. Asystentami staro-
stów wręczającymi wieniec dożynko-
wy byli Martyna Cierniak z Pacanowic 
oraz Robert Walczak z Zawidowic. Do-
żynki uświetnił występ dzieci z Zespo-
łu Szkół w Lenartowicach, a całości do-
pełniła dożynkowa zabawa taneczna. 

- W gminie Pleszew jest 28 sołectw. 
Bardzo wiele z nich zorganizowało 
w tym roku własne święto plonów, 
często łącząc siły z innymi sołectwami 
lub obchodząc dożynki parafialnie. To 
ogromie cieszy, że praca rolnika jest tak 
doceniana. Czerpiemy z niej wszyscy, 
choć niestety w gminie Pleszew gospo-
darstw rolnych jest coraz mniej – tłu-
maczy burmistrz Arkadiusz Ptak. 

Dożynki 2022 w Gminie Pleszew

14 sierpnia
• Dożynki w Lenartowicach
• Dożynki w Suchorzewie
• Dożynki w Zielonej Łące
15 sierpnia
• Dożynki Parafialne w Pacanowi-

cach (Pacanowice, Pardelak, Zawi-
dowice, Zawady, Grodzisko)

20 sierpnia
• Dożynki Parafialne w Kuczkowie 

(Kuczków, Janków, Borucin, 
Krzywosądów) 

• Dożynki Wiejskie w Kowalewie
• Dożynki w Brzeziu

21 sierpnia
• Dożynki w Sowinie Błotnej (Sowina 

Błotna i Taczanów Drugi)
• Dożynki Wiejskie w Piekarzewie
27 sierpnia
• Dożynki Wiejskie w Dobrej Nadziei
28 sierpnia 
• Pleszewskie Dożynki Miejsko-

Gminne w Rokutowie

Msza św. dziękczynna odbyła się w kościele parafialnym w Grodzisku.

Starostowie i asystenci dożynek to mieszkańcy Rokutowa, Grodziska, Zawidowic i Pacanowic.

Fo
to

 3
x 

(U
M

iG
 P

le
sz

ew
)

Bezpłatny Kwartalnik Urzędu Miasta i Gminy w Pleszew 13



Lp. GRANICe PuNKTu SIeDZIBA PuNKTu

1 Kowalew Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, Kowalew, 
ul. Bolesława Chrobrego 36, Pleszew

2 Dobra Nadzieja (Chorzew) Publiczne Przedszkole w Dobrej Nadziei,  
Dobra Nadzieja ul. Ostrowska 40, Pleszew

3 Ludwina (Gminka, Karczemka) Sala, Ludwina 27A

4 Zielona Łąka Wigwam, Zielona Łąka ul. Długa 43

5 Lubomierz, Taczanów Drugi, Taczanów 
Pierwszy

Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, 
Taczanów Drugi 32C, Pleszew

6 Baranówek, Nowa Wieś (Folusz, Łaszew) Sala, Nowa Wieś 14

7 Grodzisko Sala, Grodzisko 6A

8 Pacanowice (Pardelak) Sala, Pacanowice 19

9 Janków, Kuczków (Chrzanów) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie, 
Kuczków, ul. Parkowa 11, Pleszew

10 Borucin Sala, Borucin 16

11 Korzkwy (Tomaszew), Piekarzew Sala Wiejska w Piekarzewie, Piekarzew 22, 
Pleszew

12 Suchorzew Świetlica Wiejska w Suchorzewie, Suchorzew,  
ul. Kowalewska 4, Pleszew

13 Lenartowice (Przepadłe, Przydziałki, 
Sulęcin, Śmieja-Młyn)

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach, 
Lenartowice 59, Pleszew

14 Marszew Sala, Marszew 3B

15 Prokopów Sala, Prokopów 6

16 Brzezie Wiejski Dom Kultury w Brzeziu, Brzezie,  
ul. Stawiszyńska 1, Pleszew

17 Zawidowice, Zawady Sala Wiejska w Zawidowicach, Zawidowice 7A, 
Pleszew

18 Rokutów (Turowy) Sala, Rokutów 13A

19 Bronów Sala, Bronów 40B

20 Bógwidze (Józefina, Kotarby), Sowina, 
Sowina Błotna Sala, Sowina Błotna 30A

Akcja jodowa – plan dystrybucji tabletek
Wszystkie polskie samorządy na polecenie wojewodów musiały stworzyć plan dystrybucji tabletek 
jodowych w razie skażenia jądrowego. Wiadomość ta wywołała panikę, w sieci zaczęły szerzyć się 
nieprawdziwe informacje. Kiedy rozpocznie się rozdawanie tabletek mieszkańcom, w jaki sposób,  
kto je dostanie? Odpowiadamy na te pytania podkreślając, że to tylko ustalenie procedur,  
podobnie jak w przypadku wielu innych zagrożeń. 

pUnkty dystryBUCJi taBletek JOdU w MiG pleszew

pUnkty dystryBUCJi taBletek JOdU w MiG pleszew

Lp. Granice punktu Siedziba punktu

21

Miasto Pleszew, ulice: Kasztanowa, Koźmińska, Kwiatowa, 
Lipowa (od 2 do końca parzyste), Osiedlowa, Poznańska 
(od 63 do końca nieparzyste), Różana, Słoneczna, Szpitalna, 
Wierzbowa, Wiśniowa, Zielona

Zespół Szkół Technicznych, 
ul. Zielona 3, Pleszew 

22

Miasto Pleszew, ulice: Aleje Mickiewicza, Aleje Wojska Polskiego, 
Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Famotu, Grunwaldzka, Karola 
Marcinkowskiego, Krótka, Kubackiego, Plac Wolności im. Jana 
Pawła II (1 - 4), Stefana Batorego, Sporna, Sportowa, Traugutta, 
Władysława Jagiełły

Sport Pleszew Sp. z o.o., 
ul. Sportowa 4, Pleszew 

23

Miasto Pleszew, ulice: Kolejowa, Kowalska, Krzywa, Krzyżowa, 
Lecha Kaczyńskiego, Łąkowa, Ogrodowa, Plac Kościuszki, 
Poznańska (1 - 33 nieparzyste), Sienkiewicza, Stare Targowisko, 
Stolarska, Strumykowa, Targowa, Wąska, Wyspiańskiego, 
Zamkowa

Zajezdnia Kultury, ul. 
Kolejowa 3, Pleszew

24

Miasto Pleszew, ulice: Edwarda Horoszkiewicza, Garncarska, 
Kaliska, Kilińskiego, Komunalnych, Kościelna, Niepodległości, 
Panieńska, Piaski, Plac Kościelny, Polna, Samulskiego, Śmieja 
Młyn, Św. Brata Alberta, Szkolna, Wodna, Wschodnia

Zespół Szkół Publicznych 
Nr 1 w Pleszewie, ul. Szkolna 
5, Pleszew

25

Miasto Pleszew, ulice: Bramkowa, Daszyńskiego, Edmunda 
Bojanowskiego, Glinki, Kraszewskiego, Ks. Kazimierza 
Niesiołowskiego, Lenartowicka, Plac Powstańców Wlkp., 
Prokopowska, Rynek, Tyniec

Ratusz, ul. Rynek 1, Pleszew 

26

Miasto Pleszew, ulice: M. Bałuckiego, Błotna, Chełmońskiego, 
Chopina, Feliksa Nowowiejskiego, Gen. J. Hallera, Gierymskiego, 
Grottgera, H. Wieniawskiego, I. Paderewskiego, J. Kiepury, 
J. Matejki, Józefa Szpunta, K. Kurpińskiego, Kossaka, 
K. Sopałowicza, K. Szymanowskiego, Kusocińskiego, 
L. Solskiego, Makowskiego, Marszewska, Mazurska, 
Michałowskiego, M. Karłowicza, Moniuszki, Norwida, Pomorska 
(1 - 20), Poznańska (2 - 58 parzyste), Stefana Kisielewskiego, 
Św. Ducha, W. Bogusławskiego, Wielkopolska, Witkiewicza, 
Włodzimierza Jacorzyńskiego

Publiczne Przedszkole Nr 1 
„Bajka”, ul. Gen. J. Hallera 30, 
Pleszew 

27

Miasto Pleszew, ulice: Asnyka, Bałtycka, Cicha, Ciołkowskiego, 
Dąbrowskiego, Drobnika, Fredry, Gałczyńskiego, Gdańska, 
Gdyńska, Helska, Karczewskiego, Konopnickiej, Kopernika, 
M. C. Skłodowskiej, Młyńska, Nowa, Olsztyńska, Pomorska 
(od 21 do końca), Poznańska (od nr 60 do końca parzyste), 
Prusa, Szenica, Toruńska, Tuwima, Wł. Reymonta, Wrzesińska, 
Zachodnia, Żeromskiego

Kościół pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej, 
ul. Ciołkowskiego, Pleszew 

28

Miasto Pleszew, ulice: Anny Jagiellonki, Armii Poznań, Bolesława 
Śmiałego, Bursztynowa, Diamentowa, Jana III Sobieskiego, 
Kazimierza Wielkiego, Koralowa, Królowej Jadwigi, Lazurowa, 
Malinie, Malińska, Opalowa, Perłowa, Podgórna, Poziomkowa, 
Przemysława II, Rolna, Rubinowa, St. A. Poniatowskiego, 
Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Władysława Łokietka, 
Władysława Warneńczyka, Zygmunta Augusta, Zygmunta III 
Wazy, Zygmunta Starego, 70 Pułku Piechoty

Środowiskowy Dom 
Samopomocy, ul. Kazimierza 
Wielkiego 3, Pleszew 

29 Miasto Pleszew, ulice: Bolesława Krzywoustego, Mieszka I  
(od 16 do końca) 

Zespół Szkół Publicznych 
Nr 3 w Pleszewie, ul. 
Bolesława Krzywoustego 6, 
Pleszew

30 Miasto Pleszew, ulica: Mieszka I (2 - 15)
Publiczne Przedszkole Nr 2 
„Misia Uszatka”, ul. Mieszka 
I 20, Pleszew 

31
Miasto Pleszew, ulice: A. F. Modrzewskiego, Kochanowskiego, 
Lipowa (od 1 do końca nieparzyste), M. Bogusza, M. Reja, 
Poznańska (35 - 61 nieparzyste), Słowackiego

Zespół Szkół Publicznych 
Nr 2 w Pleszewie, ul. 
Ogrodowa 2, Pleszew

32 Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie  
(punkt zamknięty - wyłącznie dla pensjonariuszy DPS)

Dom Pomocy Społecznej 
w Pleszewie, Plac Wolności 
im. Jana Pawła II 5, Pleszew

Sytuacja zbrojna u naszych 
wschodnich sąsiadów zobligowała 
samorządy do uściślenia procedur 
w razie radioaktywnego skażenia. 
Polska nie posiada żadnej elektrow-
ni jądrowej, ale wokół jej granic roz-
lokowanych jest ich osiem. Według 
informacji z Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu najdal-
sza znajduje się 700 km od Pleszewa, 
najbliższa – w Czechach ok. 333 km. 
W przypadku nuklearnego skażenia 
ważne jest przyjęcie tabletki jod-
ku potasu. Blokuje ona wchłanianie 
radioaktywnego jodu oraz zapo-
biega gromadzeniu się go w organi-
zmie. Taką tabletkę należy przyjąć 

niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) 
od komunikatu właściwych służb. 
W przypadku późniejszego przyjęcia 
działanie tabletek nadal pozostaje 
korzystne w czasie do 8 godzin od 
wystąpienia skażenia. Dystrybu-
cja rozpoczyna się nie od momentu 
awarii elektrowni, ale od momentu 
dotarcia chmury radioaktywnej na 
dany teren. 

wszystko pod kontrolą
Samorząd Miasta i Gminy Pleszew 

jest już przygotowany do ewentu-
alnego zagrożenia. Przyjęty został 
plan rozdawania tabletek. By dys-
trybucja tabletek odbyła się jak 
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Historia

Najpiękniejsze  
budynki w mieście…
Jesteśmy na ulicy Poznańskiej, a konkretnie na tym jej fragmencie,  
który napełnia smutkiem każdego pleszewianina kochającego swoje 
miasto. A przecież jest to miejsce, które przez wieki pełniło bardzo ważne 
funkcje. Jest to też miejsce, które może być przykładem, jak piękne rzeczy 
potrafi człowiek stworzyć, ale i jak skutecznie potrafi je zniszczyć. 

Zacznijmy jednak od początku. 
Musimy cofnąć się o ponad 500 lat, 
ponieważ to w roku 1518 ówczesna 
właścicielka miasta, Anna księżna 
raciborska, funduje kościół, szpital 
i cmentarz. Jak większość kościołów 
przyszpitalnych, ten również otrzy-
mał wezwanie Świętego Ducha. Był 
to kościół drewniany, stąd bardzo 
często zdarzające się pożary. Tak było 
w roku 1619 czy w roku 1695. Za każ-
dym razem jednak kościół był odbu-
dowywany, przy czym nadal pozostał 
kościołem drewnianym, ale już z wie-
żą, z ceglaną podłogą. W środku mie-
ścił trzy ołtarze: w ołtarzu głównym 
był obraz Zesłania Ducha Świętego, 
w ołtarzach bocznych - obraz św. Mi-
kołaja i św. Walentego. Należy dodać 
jeszcze, że szpital miał dwie izby - jed-
ną dla mężczyzn, drugą dla kobiet, 
natomiast cmentarz sięgał do obecnej 
ulicy Świętego Ducha, co potwierdzi-
ły chociażby najnowsze odkrycia ar-
cheologiczne. Po raz ostatni kościół 
spłonął 25 maja 1854 roku i potem 
nigdy już nie został odbudowany. 

Ale historia nie znosi próżni i w 
tym miejscu kilkadziesiąt lat później 
pojawiły się budynki, które mia-
ły pełnić reprezentacyjne funkcje 
w mieście. Obydwa powstały na po-
czątku lat 90. XIX wieku. Najpierw 
budynek landratury, a więc siedziba 
władz ówczesnego powiatu i również 
mieszkanie samego landrata. Najdłu-
żej urzędującym w tym budynku lan-
dratem niemieckim był doktor Georg 
Gewiese, który zmarł w 1917 roku 
i jest pochowany na pleszewskim 
cmentarzu ewangelickim. Natomiast 
pierwszym polskim starostą, który 
objął funkcję w tym miejscu, był wła-
ściciel podpleszewskich Korzkiew 

Artur Szenic. Kiedy zlikwidowano 
powiat pleszewski w latach 30. XX 
wieku, mieściła się tu miejska kasa 
oszczędności. Natomiast po drugiej 
wojnie światowej, w okresie PRL-u 
najpierw wprowadziła się tu Pol-
ska Partia Robotnicza, później prze-
kształcona w Polską Zjednoczoną 
Partię Robotniczą, co warunkowało 
nazwę tej ulicy w okresie PRL-u, czyli 
Kongresu Zjednoczenia. Nazwę, która 
w zasadzie dzisiaj mówi cokolwiek 
już tylko historykom. Ale widocznie 
towarzysze nie czuli się zbyt dobrze 
w tych pruskich murach, gdyż opu-
ścili je i w roku 1957 budynek został 
przeznaczony na potrzeby przychod-
ni lekarskiej. I to w tym charakterze 
ten budynek pamięta większość doro-
słych pleszewian. Przychodnia mie-
ściła się tutaj do roku 1999. Następ-
nie budynek wrócił do odrodzonego, 
dopiero co powstałego starostwa po-
wiatowego, które jednak w 2001 roku 
podjęło decyzję o jego sprzedaży. Od 
tego momentu budynek jest własno-
ścią prywatną i z roku na rok w coraz 
gorszym stanie dożywa swoich dni. 

Drugim budynkiem jest budynek 
poczty. Został on wybudowany w la-
tach 1890-1892. Jednak historia pocz-

ty związana była z ulicą Poznańską 
już dużo wcześniej, ponieważ pierw-
szy zajazd pocztowy mieścił się w bu-
dynku dzisiejszego muzeum regional-
nego, który z kolei powstał w latach 
1820-1830 i do czasu wybudowania 
tego budynku właśnie tam świad-
czone były usługi pocztowe. Siedziba 
poczty została wybudowana w stylu 
neogotyckim, z pięknej, czerwonej 
i klinkierowej cegły i w tym kształcie 
przetrwała do roku 1969. Wtedy to 
rozpoczął się trwający 3 lata remont 
poczty, a w zasadzie jej dewastacja, 
gdyż ówczesne władze postanowi-
ły usunąć jakiekolwiek dawne ślady 
pruskiej świetności tego budynku i w 
efekcie otrzymaliśmy coś, co można 
by nazwać wytworem umęczonej du-
szy socjalistycznego architekta. 

I na koniec - tytułem puenty: 
w roku 1896 na łamach gazety „Pose-
ner Zeitung” ukazywały się artykuły 
przedstawiające obrazy miast Wiel-
kopolski. Jeden z odcinków dotyczył 
Pleszewa. I tam autor, opisując nasze 
miasto, zawarł dokładnie takie sło-
wa: na ulicy Poznańskiej, za ulicą św. 
Ducha znajdują się najpiękniejsze bu-
dynki w mieście – budynek landratury 
i budynek poczty…

Katarzyna Rutkowska  
– Muzeum Regionalne  

w Pleszewie
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najszybciej wśród uprawnionych 
do ich wzięcia mieszkańców, bur-
mistrz zorganizował aż 31 punk-
tów odbioru na terenie całej gmi-
ny (patrz tabela!). Punkty zostały 
wyznaczone na podstawie aktual-
nego rejestru mieszkańców, zawie-
rającego adresy zameldowań na 
pobyt stały i czasowy, trwający po-
wyżej 3 miesięcy. Ponadto na stro-
nie internetowej Pleszewa (www.
pleszew.pl) jest wyszukiwarka 
– po wpisaniu ulicy w Pleszewie 
lub sołectwa w gminie, pokaże się 
miejsce dystrybucji tabletek jodku 
potasu, do którego należy udać się 
po odbiór tabletki (zgodnie z posia-
danym adresem zameldowania). 
Co ważne – rekomenduje się, by 
jedna osoba pełnoletnia odbierała 
tabletki dla jak największej liczby 
członków rodziny. 

dla kogo tabletka?
Według rekomendacji Ministra 

Zdrowia stabilny jod powinien być 
przyjęty przez osoby w wieku od 
0 do 60 roku życia. Takich osób na 
terenie Gminy Pleszew na koniec 
września było niespełna 22 tys. 
i tylko dla tych osób otrzymaliśmy 
tabletki za pośrednictwem Woje-
wody Wielkopolskiego. Pierwszeń-
stwo powinny mieć dzieci i młodzi 
dorośli (osoby w wieku 18 – 35 lat), 
a także osoby zaliczane do służb 
ratowniczych lub porządkowych 
zaangażowane w akcjach ratow-
niczych. Osoby niepełnoletnie po-
winny przyjąć produkt leczniczy 
pod nadzorem rodzica/opiekuna 
lub osoby wykonującej zawód me-
dyczny. – Zgodnie z ustaleniami na 
dzień publikacji gazety, tabletki nie 
będą rozdawane w szkołach dzie-
ciom, choć takie informacje pojawi-
ły się ostatnio w sieci. Tabletkę może 
podać niepełnoletniemu wyłącznie 
rodzic lub opiekun prawny – zazna-
cza Ewa Świątek, sekretarz MiG 
Pleszew i podkreśla, że to póki co 
tylko procedury, których miesz-
kańcy muszą być świadomi, by na 
wypadek skażenia akcja rozdawa-
nia tabletek poszła w naszej gmi-
nie sprawnie.
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Przegląd wydarzeń kulturalnych

ReD smoke Festival Miłośnicy ciężkiego brzmienia 
wzięli udział w 4-dniowym, międzynarodowym Red 
Smoke Festival na Stadionie Miejskim. 

Pleszew wąsk. Festival Na terenie Zajezdni 
Kultury oraz Stadionu Miejskiego odbył się Pleszew 
Wąsk. - festiwal dla fanów deskorolki i hip-hopu.

P.a. CaRs Festival Na plac przy OHP zjechały 
amerykańskie auta na P.A. Cars Festival. Na 
zakończenie, w Amfiteatrze wystąpił zespół 4 Szmery.

oRkiestRy Dęte Na pleszewskim Rynku pojawiła się 
Orkiestra Dęta OSP Koło, która wystąpiła w ramach 
Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych.  
Po występie przeszli w pochodzie do Zajezdni Kultury.

ReveRse Festival Pleszew Reverse Festival 
Pleszew to coroczny festiwal, na który zjeżdżają znani 
raperzy i ich fani. W tym roku gwiazdą był Szpaku.

sPotkanie z maRCinem melleRem  
W pleszewskiej bibliotece odbyło się spotkanie 
z Marcinem Mellerem – felietonistą, dziennikarzem, 
historykiem.

konCeRt DaRiusza koRDka (naRoDowe 
Czytanie) W ramach Narodowego Czytania 
pleszewian uraczył muzyczno-poetycką ucztą  
aktor i piosenkarz Dariusz Kordek.

Finał muzyCznej stReFy na Rynku  
Na Zakończenie Muzycznej Strefy na Rynku wystąpił 
Mateusz Ziółko i Big Band po Godzinach.

RajD PojazDów zabytkowyCh Z pleszewskiego 
Rynku wystartował 14. Rajd Pojazdów Zabytkowych. 
Auta podążały śladami rezydencji ziemiańskich.

sPotkanie z henRykiem Gołębiewskim  
Znany z ról w filmach „Podróż za jeden uśmiech”, 
„Wakacje z duchami” aktor – Henryk Gołębiewski 
spotkał się z pleszewianami w Zajezdni Kultury.

otwaRCie wystawy „CiChamaRyjka 
w PoDRóży” W Muzeum Regionalnym otwarto 
wystawę Marii Cichy „Cichamaryjka w podróży”. Jest 
efektem fotograficznej pasji i zamiłowania do podróży.

histoRyCzny sPaCeR Po Pleszewie – CmentaRz 
PRzy ul. kaliskiej Kolejny już spacer z Muzeum 
Regionalnym odbył się we wrześniu.

Fot. archiwum: MR w Pleszewie, BPMiG w Pleszewie, Zajezdnia Kultury, UMiG Pleszew
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społecznicy z Pleszewa 

Młodzi i ze Stali 
Zadajcie sobie pytanie: Jaka organizacja 
w Pleszewie skupia ponad 400 młodych 
mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew? W tym 
artykule opowiem Wam o organizacji, do której 
dzieci chodzą całymi drużynami.

Klub Sportowy Stal Pleszew to 
przykład organizacji, bez której, jak 
sądzę wielu z nas, mieszkańców Ple-
szewa, nie wyobraża sobie tego mia-
sta. Słusznie! Jak podaje na swojej 
stronie www.stalpleszew.pl 
tradycja klubu nawiązuje 
do założonego w roku 
1927 Pleszewskiego 
Klubu Sportowego. Osta-
tecznie w roku 1953, po 
połączeniu się z kołem 
sportowym działającym 
przy FAMOCIE wprowadzono, 
jak się okazuje, na stałe nazwę Klub 
Sportowy „STAL” Pleszew. 

Moja historia ze Stalą zaczyna się 
w roku 2011 kiedy poznałam nowe-
go wówczas prezesa Tomka Zawadę, 
który funkcję tę pełni do dzisiaj. Cie-
kawostką jest fakt, że prezesurę łą-
czy z graniem w piłkarskiej drużynie 
seniorów. Wiceprezesem jest Marcin 
Walczak. Ta dwójka stanowi dla mnie 
zespół idealny. 

Stal Pleszew to nie tylko piłka noż-
na, z którą większość pleszewian się 
kojarzy. W sumie w 11 drużynach 
piłkarskich trenuje ponad 200 dzieci. 
Głównie chłopców, choć znajdą się tu-
taj również dziewczynki. Około 3 lat 
temu w Stali zaczęła działać sekcja 

lekkoatletyczna pod opieką Patrycji 
Kruchowskiej-Wojcieszak. Skupia 100 
młodych ludzi z Pleszewa i okolic. Bar-
dzo aktywna jest sekcja kolarska, któ-
rej trenerem jest utytułowany kolarz 

Mateusz Stasiak. Ponadto Stal 
współpracując z TKKF 
Platan powróciła do tra-
dycji kręgli klasycznych 
w Pleszewie. Najnow-

sze sekcje, które zaczęły 
funkcjonować w klubie to 

szachy, tenis ziemny i desko-
rolka. W sumie w naszym lo-

kalnym klubie sportowym trenuje 
obecnie ponad 400 młodych miesz-
kańców Miasta i Gminy Pleszew. 

Misją, którą władze Stali reali-
zują jest: szkolenie jak największej 
liczby zawodników z Miasta i Gminy 
Pleszew, tak aby dać im możliwość 
rozwoju i wyszukać tych najzdolniej-
szych, stwarzając im przestrzeń i da-
jąc wsparcie. Misja przynosi efekty. 
Pojawiło się już grono utalentowa-
nych młodych zawodniczek i zawod-
ników, np. Franciszek Pawłowski - 
wicemistrz Polski Lekkoatletycznych 
Mistrzostw Polski U16 w Lublinie, 
srebrny medalista w chodzie sporto-
wym na 5000 m, trzy zawodniczki re-
prezentują topowe kluby piłki nożnej 

kobiet: Alicja Grzybowska (Polonia 
Środa Wlkp.), Patrycja Sikora (Me-
dyk Konin), Marysia Wasiewicz (Lech 
Poznań), w przyszłym roku czwórka 
kolarzy zostanie wpisana do Kadry 
Wojewódzkiej: Olimpia Pera, Wik-
tor Bryska, Filip Niemczewski, Woj-
ciech Borecki.

Stal Pleszew organizuje również 
półkolonie letnie i obozy treningowe 
dla dzieci, piłkarskie turnieje w tym 
„Pleszew Cup”, a także festyny promu-
jące uprawianie sportu.  Wymiar spo-
łeczny Stali Pleszew przejawia się we-
dług mnie przede wszystkim w liczbie 
zaangażowanych młodych zawodni-
ków, dzięki którym działania klubu 
obserwują i wspierają rodzice zawod-
ników. Dlatego prezes Klubu Tomasz 
Zawada wprowadza nowoczesne roz-
wiązania, które mają wspierać zaan-
gażowanie rodziców.  Plan treningo-
wy i wyniki młodych piłkarzy rodzice 
mogą śledzić w aplikacji Pro TrainUp. 

Dzięki niej utrzymują stały kontakt 
z trenerem drużyny swojego dziecka. 

Stal Pleszew swoje działania fi-
nansuje z różnych źródeł. Największe 
wsparcie klub otrzymuje od samo-
rządu Miasta i Gmina Pleszew. Z tych 
dotacji klub współfinansuje wyna-
grodzenia trenerów, wyjazdy i trans-
port oraz sędziów. Organizację zajęć 
dla najmłodszych wspierają również 
lokalni przedsiębiorcy  w ramach pa-
kietów sponsorskich. Dodatkowo do 
zajęć dla dzieci i młodzieży dokładają 
się rodzice wpłacając comiesięczne 
składki. 

Nowoczesne rozwiązania składa-
jące się na sukces klubu wprowadza 
również Dyrektor Sportowy Tobiasz 
Wojcieszak. Tobiasz to pierwszy, we 
współczesnej historii klubu, zatrud-
niony pracownik. Na co dzień orga-
nizuje pracę klubu, wspólnie z trene-
rami utrzymuje kontakt z rodzicami 
i zawodnikami, dba o stronę organi-
zacyjną Klubu. Cały zarząd klubu pra-
cuje społecznie.

Państwa uwadze Drogie Mieszkan-
ki i Drodzy Mieszkańcy polecam naj-
nowszą lekkoatletyczną aktywność 
w Stali dla najmłodszych: Przedszkole 
Lekkoatletyczne i Akademię Młodych 
(dla dzieci z klas 1-3). Jeśli ktoś chciał-
by dołączyć do Klubu jako zawodnik, 
działacz czy sponsor to zachęcam 
do kontaktu, wszelkich informacji 
o funkcjonowaniu klubu udziela To-
biasz Wojcieszak pod numerem tele-
fonu 577753878.Fo
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Lucyna Roszak 
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Uwaga kierowcy! Mandat nawet dwukrotnie wyższy! 

17 września nastąpiły kolejne 
zmiany w przepisach obowiązu-
jących kierowców. Dotyczą m.in. 
„recydywy” drogowej. Mandat bę-
dzie w tym przypadku dwukrotnie 
wyższy. Zmieniają się także ilości 
punktów karnych za poszczególne 
wykroczenia w ruchu drogowym.

Zmiany w przepisach to drugi etap 
wdrażania regulacji (część przepi-
sów obowiązuje już od 1 stycznia 
br.), których nadrzędnym celem jest 
zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Od 17 września zaczęła 
obowiązywać zmiana sposobu ka-
sowania zgromadzonych punktów. 
Będą istnieć przez dwa lata na koncie 
kierowców popełniających wykro-

czenia, a nie jak dotychczas przez rok. 
Zniesione zostają również szkolenia, 
po odbyciu których liczba punktów 
otrzymanych przez kierowcę ulega-
ła zmniejszeniu.

Zastosowanie w przypadku naj-
bardziej poważnych wykroczeń, 
skutkujących poważnym zagroże-
niem bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, będzie mieć tzw. "recydywa". 
Sytuacja ta dotyczy złamania prze-
pisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat 
od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak 
się stanie, mandat drogowy będzie 
dwukrotnie wyższy niż dotychczas. 
Dotyczy to np. przekroczenia prędko-
ści o 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 
złotych/recydywa: 1600 złotych. 

Oprócz przekroczenia prędkości 
nowy taryfikator zakłada, że podwój-
ne karanie będzie dotyczyć innych 
obszarów ruchu, np.: nieustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu, złamania 
zakazu wyprzedzania, wyprzedzania 
na przejściu lub przed nim, wjazd na 
przejazd kolejowy przy czerwonym 
świetle sygnalizatora czy omijanie 
pojazdu, który zatrzymał się w celu 
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. 

Z dniem 17 września w życie we-
szło także nowe rozporządzenie 
w sprawie ewidencji kierujących 
pojazdami naruszających przepisy 
ruchu drogowego. Największą ilość 
punktów karnych (15 pkt) otrzyma-
ją kierowcy popełniający najpoważ-

niejsze wykroczenia, za które grożą 
także najwyższe stawki wymienione 
w rozporządzeniu dotyczącym wy-
sokości grzywien nakładanych w for-
mie mandatu karnego za wybrane 
rodzaje wykroczeń.

Należy pamiętać, że w przypad-
ku szczególnie poważnych sytuacji 
policjant może skierować sprawę 
do rozpatrzenia przez sąd. W przy-
padku ukarania przez sąd grzywna 
może wynieść nawet 30 000 złotych. 
Pamiętajmy, że to czy nowe przepisy 
dotkną nas jako uczestników ruchu 
drogowego zależy wyłącznie od nas 
samych. To my decydujemy o naszym 
zachowaniu na drodze i ewentualna 
odpowiedzialność spoczywa na nas.

st. asp. Monika Kołaska KP Policji 
w Pleszewie

okiem seniora

Viva seniorzy!
W bieżącym roku po okresie pandemii wznowione zostały największe targi senioralne 
w Polsce „Viva seniorzy”. Impreza odbyła się jak zawsze w Poznaniu i trwała trzy dni.  
Byliśmy tam i my – pleszewscy seniorzy. 

Tradycyjnie impreza rozpoczę-
ła się rozstrzygnięciem konkursu 
„Viva !Wielkopolski Senior edycja 
2022”, gdzie podczas gali wręczono 
nagrody, wyróżnienia społecznikom 
i organizacjom pracującym dla se-
niorów. Kandydatów do konkursu 
zgłaszają władze samorządowe po-
szczególnych gmin. Szkoda, że wśród 

laureatów nie było pleszewian, 
a przecież w naszym mieście orga-
nizowanych jest wiele wydarzeń se-
nioralnych, w których przygotowa-
nie zaangażowanych jest mnóstwo 
bezinteresownych osób - wymienię 
chociażby takie wydarzenia jak: Se-
nioralna Olimpiada PPL, Półkolonie 
dla seniorów, Panel Senioralny i wie-

le innych mniejszych, stałych bądź 
cyklicznych przedsięwzięć.

W ciągu dwóch dni targowych 
można było zapoznać się z produk-
tami i usługami różnych firm de-
dykowanych seniorom, skorzystać 
z licznych wydarzeń towarzyszą-
cych. Wśród atrakcji były: pokazy 
taneczne i występy artystyczne, 

bezpłatne porady dietetyczne, me-
dyczne i prawne, bezpłatne bada-
nia profilaktyczne, ziołolecznictwo, 
różnorodne warsztaty tematycz-
ne, bogata oferta gastronomiczna, 
a także Mistrzostwa Wielkopol-
skich Seniorów w szachach. Nie 
zabrakło występów gwiazd, które 
bawiły nas w młodości: Andrzeja 
Rosiewicza, Zenona Laskowika, Jac-
ka Fedorowicza.

Na imprezę wybrała się 50 oso-
bowa grupa seniorów z Pleszewa. 
Wyjazd zorganizował Uniwersytet 
Trzeciego Wieku wraz z Pleszewską 
Radą Seniorów. Podobne wydarze-
nie – choć na mniejszą skalę - już po 
raz drugi organizowane jest i u nas. 
To „Panel Senioralny” odbywający 
się w październiku . Zachęcam se-
niorów do udziału w kolejnych edy-
cjach targów jak i naszym panelu.

Ewa Siekierska

Przewodnicząca Pleszewskiej Rady 
Seniorów
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Dominik Rogacki 
stopień służbowy: 
młodszy inspektor 
tel.: 62 74 28 333 
tel. alarmowy: 986 
e-mail: straz@pleszew.pl

Jest pleszewianinem. W Straży 
Miejskiej pracuje od 9 lat. Z zawo-
du jest elektronikiem. Wcześniej 
służył jako zawodowy żołnierz. - Ta 
praca jest dla mnie satysfakcjonu-
jąca, dlatego że lubię mieć kontakt 
z ludźmi i nieść pomoc innym – mówi 
Dominik Rogacki. Przyznaje, że 
chęć pomagania innym skłoniła go 
do zdobycia uprawnień ratownika 
medycznego. 
Poza tym jest bardzo aktywny spor-
towo. Systematycznie trenuje kali-
stenikę, co sprawia mu niesamowi-
tą frajdę, a w wolnym czasie bierze 

udział w Runmageddonach. Zimą 
lubi jeździć na nartach. Poza spor-
tem lubi słuchać muzyki z różnych 
gatunków. Ceni sobie dobre kino.

bobasy PPl

Maja Jakubowska 
28.07.2021

Liliana Schupke 
20.09.2021

Rafał Klejnich 
19.10.2021

Oliwia Derwich 
06.01.2022

Tymon Obecny 
15.02.2022

Pola Bartkowiak 
25.02.2022

Jakub Kuźniacki 
22.03.2022

Julia Krawczyk 
20.04.2022

Bartłomiej Kubiak 
25.04.2022

Oliwia Wasielewska 
02.05.2022

Piotr Latosiński 
18.05.2022

Miłosz Półrolniczak 
19.05.2022

Pola Kucharzak 
23.05.2022

Ksawery Jasiak 
25.05.2022

Ksawery Janasik 
26.05.2022

Zdjęcia pochodzą ze zbioru fotografii nadesłanych przez rodziców dzieci.  

Fotografie kolejnych maluchów urodzonych w roku 2022 publikowane będą 

w następnych numerach. Zdjęcia niemowląt w „pleszewskich bodziakach”  

można nadsyłać na adres rzecznik@pleszew.pl.

Przepis      KGW Pacanowice 

Chleb pszenny
składniki:
• 0,5 litra ciepłej wody
• 25 g drożdży
• 1 łyżka cukru
• 700 g mąki pszennej
• 2 łyżki oleju
• 3 płaskie łyżeczki soli 

przygotowanie:
Wodę i drożdże włożyć do miski, 
dodać cukier i wymieszać. Następ-
nie dodać przesianą mąkę, sól i olej. 

Wszystko połączyć, odstawić najle-
piej na całą noc do lodówki, przy-
kryć szczelnie folią. Po nocy w lo-
dówce wyłożyć na stolnicę i lekko 
wyrobić. Uformować chlebek i do-
stawić, aby się ugrzał. Włożyć do 
dużego naczynia żaroodpornego 
i piec 30 min. w temp. 200 stopni 
pod przykryciem. Następnie od-
kryć i piec jeszcze 20 min. Zaraz po 
upieczeniu wyjąć z naczynia.

twój strażnik miejski
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Nowa trasa i tysiąc biegaczy  
– Bieg Przemysława 2022 
Niemal 400 dorosłych oraz 600 dzieci wzięło udział w 12. edycji pleszewskiego Biegu Przemysława. 
Dystanse pozostały bez zmian, choć zmieniła się trasa. – Zawodnicy jak zwykle nie zawiedli, co jeszcze 
bardziej zachęca nas do organizowania kolejnych edycji. To czołowa sportowa impreza naszej gminy  
– mówi Monika Andersz ze spółki Sport Pleszew.

Bieg Przemysława odbył się już po 
raz 12. standardowo we wrześniu. Bie-
gali dorośli na dystansie 5 i 10 km choć 
zupełnie inną trasą. - Odwróciliśmy 
trochę trasę biegu. Biegacze wyruszyli 
w stronę ul. Ogrodowej, następnie Kole-
jową, przez Planty, a powrót na Rynek 
przez ul. Kaliską – tłumaczy Przemy-
sław Marciniak, szef Zajezdni Kultury, 
współorganizator biegu. Trasa ma atest 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

W ramach imprezy odbył się tra-
dycyjnie Bieg Przemusia. Na star-
cie stanęło ok. 600 przedszkolaków 
i uczniów klas 3-8. Młodzież i dzieci 
z klas 4-6 oraz 7-8 byli klasyfikowani 
i nagrodzeni pucharami. Każdy mały 
biegacz otrzymał medal i wziął udział 
w losowaniu nagród. 

Po raz trzeci w ramach biegu odbył 
się także Bieg Służb Mundurowych 
o Puchar Wielkopolskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP. Po raz pierwszy 
natomiast odrębną klasyfikację mieli 
pracownicy firmy FAMOT Pleszew. 

Najlepsi biegacze ukończyli bieg na 
5 km z czasem poniżej 15 minut, co 
upoważniło ich do odbioru nagrody 
ufundowanej przez burmistrza MiG 
Pleszew Arkadiusza Ptaka – vouchera 
na kwotę 1500 zł. 

Sponsorem głównym Biegu Prze-
mysława była firma Florina, która 
ufundowała m.in. pakiety startowe 
dla najmłodszych oraz bony o wartości 
200, 500 i 1000 zł, które rozlosowano 
wśród dorosłych biegaczy. Bieg wspie-
rali także wolontariusze z Centrum 
Wolontariatu i harcerze.
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nagrodzeni  
w bieGu PRzemusia 2022

klasy 4-6 dziewczęta:
1. Kamila Pawlicka
2. Magdalena Kościelna
3. Gabriela Zamiara

klasy 4-6 chłopcy:
1. Borys Jarka
2. Wojciech Krzysiek
3. Kacper Gościniak

klasy 7-8 dziewczęta:
1. Maja Rejek
2. Agata Fabisiak
3. Wiktoria Kwiecińska

klasy 7-8 chłopcy:
1. Norbert Kot
2. Borys Promny
3. Igor Śliwa

wyniki 12. bieGu PRzemysława 

(wyniki w poszczególnych kat. wiekowych dostępne 
na www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki)

5 km mężczyźni
1. Mevsha Mykola
2. Nowicki Sebastian
3. Borowski Dawid

5 km kobiety
1. Pawełczyk Julia
2. Grajek Arleta
3. Papierska Wiktoria

10 km mężczyźni
1. Wójcik Michał
2. Grajek Mateusz
3. Wiła Marek

10 km kobiety
1. Rolnik Patrycja
2. Domań Joanna
3. Hejdysz Katarzyna

Nazwa Biegu Przemysława nawiązuje 

do Przemysława II - króla Polski,  

który w 1283 r. założył Pleszew 

(wówczas jako książę wielkopolski). 
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