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Bezp ł atny k wartalnik UrzędU Miasta i  GMiny w pleszewie

Trójka na szóstkę! 
Jest największą szkołą nie 
tylko w MiG Pleszew, ale i po-
wiecie pleszewskim. W ciągu 
trzech lat przeszła gruntowną 
modernizację, dzięki której 
dziś jest szkołą nowoczesną 
i przyjazną. Samorząd „wło-
żył” w pleszewską Trójkę ok. 
3 mln zł, ale to najlepiej zain-
westowane pieniądze. Więcej 
na str. 3.

Sprzedaż węgla przez samorząd.  
Jak wygląda sytuacja?
Pleszew przystąpił do 
rządowego programu 
sprzedaży węgla  
przez samorządy. 
Niestety, pojawiły się 
problemy z odbiorem 
węgla ze wskazanych 
punktów dystrybucji.

Akcja zorganizowania sprze-
daży rozpoczęła się zaraz po 
wejściu w życie rządowych 
przepisów. Mimo że Urząd bar-
dzo szybko rozpatrzył złożone 
przez mieszkańców wnioski, 
niestety węgla starczyło dla 
zaledwie 289 osób (stan na 19 
grudnia 2023.). Na opał czeka 
jeszcze ponad 1200 mieszkań-
ców gminy Pleszew. Dlaczego 
tak jest? Szczegóły na str. 9.

Paryski uniwersytet 
Sorbona zaprosił Pleszew 
do współpracy. Jak do tego 
doszło? Szczegóły na str. 5

Podsumowanie trzyletniego 
projektu realizowanego  
przez MiG Pleszew.  
Co mamy dzięki „Smartowi”?  
Odpowiedź na str. 10-11 

Laptopy dla uczniów 
pleszewskich szkół - str. 6

Remonty dróg na wsiach 
i nowe ścieżki rowerowe 
w mieście - str. 7
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- Nie chcę, żeby ktoś był lepszy 
ode mnie – mówi Olaf Pera. 
Wywiad z pleszewianinem  
- Mistrzem Polski i Świata na str. 18



Pragniemy życzyć radosnych, pełnych nadziei i miłości  
Świąt Bożego Narodzenia.  

Niech ten piękny okres świąteczny wypełniony będzie czasem z bliskimi. 
Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie 

jak najwięcej radości i jak najmniej trosk oraz nadzieję na lepsze jutro. 
Życzymy spełnienia wszystkich marzeń i planów 

oraz dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

Krzysztof Dzikowski

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 

Arkadiusz Ptak  
wraz z zastępcami oraz pracownikami  

UMiG w PleszewieXXiii Konkurs na Najpiękniejszą  Kartkę Bożonarodzeniową 

Patrycja Frankiewicz, Pleszew, 2019

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Pleszewie 

Adela Grala-Kałużna 
wraz z radnymi

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew!

Czy skromniej znaczy gorzej?

Tradycyjnie w Mikołajki 
pleszewski Rynek przywdział 
świąteczną szatę. Tym 
razem skromniejszą niż 
w ubiegłych latach. Wszystko 
przez oszczędności.

Mikołajki to idealna okazja do 
tego, aby nastroić się świątecznie 
i stworzyć radosny, bożonarodze-
niowy klimat. Skorzystał z niej 

również Pleszew, który odpalił 
świąteczne iluminacje na Rynku. 
Jednak ze względu na oszczędności 
tegoroczne dekoracje musiały być 
skromniejsze. – Wpływ na tę decy-
zję miały nie tylko wydatki na ener-
gię elektryczną, ale także duży koszt 
montażu i demontażu świątecznych 
ozdób – tłumaczy Anna Bogacz, 
rzecznik prasowy urzędu.

Choć wszystkiego jest mniej, kli-
mat pozostał. Stanęła duża oświe-
tlona choinka, fotel, bombki, a także 
renifery wydrukowane na drukarce 
3D. W ramach oszczędności świą-
teczne iluminacje będą świeciły 
w określonym czasie - od 16:30 do 
22:00. Decyzję o iluminacyjnych 
cięciach komentowali mieszkańcy 
w mediach społecznościowych. 

Wybrane komentarze 
z Facebooka 
(pisownia oryginalna) 

Skromnie, ale nadal pięknie

(Milena Wolniak)

Mniej znaczy więcej. To dobry 

kierunek. W cieniu kolorowych 

świateł bywa bardzo ciemno..

(Paulina Vogt-Wawrzyniak)

Piękny klimat świąteczny

(Mirka Borowiak)

Wszystkim się nie dogodzi, każdy 

ma swoje zdanie. Uważam że jest 

pięknie byle wandale znów nie chcieli 

zabawić się nocą

(Joanna Nowacka)

Brawo! Minimalizm a przekaz 

maksymalnie wpadający w pamięć

(Rafał Romanowski)

I tak jest magicznie

(Be Ata Kaźmierczak)

Popieram. Jest skromnie i jak dla 

mnie dużo ładniej niż zwykle.

(Olena Balcerzak)

Pięknie jak zawsze.

(Romana Wasielewska)
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Trójka na szóstkę! 
Trzy lata i blisko trzy miliony złotych. To bilans remontu największej szkoły 
podstawowej nie tylko w Pleszewie, ale i w powiecie. W listopadzie zakończył się 
ostatni etap kompleksowej modernizacji. Jak teraz wygląda pleszewska „Trójka”?

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Plesze-
wie jest wreszcie szkołą nowocze-
sną i komfortową. Starszy budynek, 
który powstał jako tzw. „szkoła ty-

siąclatka” (inicjatywa PZPR budowy 
tysiąca szkół w związku z obchodami 
tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 
r.), dotąd nie przeszedł żadnego kom-

pleksowego remontu. A jest to naj-
większa szkoła prowadzona przez sa-
morząd MiG Pleszew, ale i największa 
podstawówka w powiecie pleszew-

skim. Uczy się tu ponad 700 dzieci. 
Kompleksowa modernizacja bu-

dynku podzielona została na eta-
py. Pierwszy miał miejsce w 2020 r. 
i obejmował pierwsze piętro. Parter 
został wyremontowany rok później, 
a teraz zakończyła się modernizacja 
przyziemia, gdzie znajdują się m.in. 
szatnie, kuchnia, stołówka i izba pa-
mięci szkoły. Wszystkie poziomy 
przeszły metamorfozę. Z ciemnych 
i smutnych korytarzy, gdzie znaleźć 
można było jeszcze fragmenty ścian 
pomalowanych farbą olejną, wnętrza 
stały się jasne, kolorowe i nowocze-
sne. Remont obejmował także sale 
lekcyjne, gdzie pojawiły się nowe 
meble i pomoce dydaktyczne, m.in. 
monitory interaktywne czy tablice 
multimedialne. Dodatkowo zadbano, 
by dzieci miały pracownie przedmio-
towe, które sfinansowano z projektu 
Eko Pleszew realizowanego z dofi-
nansowaniem unijnym oraz nową 
pracownię językową z dofinansowa-
niem środków rządowych. 

Łącznie na wszystkie trzy eta-
py przeznaczono z miejskiej kasy 
niemal 3 mln zł. – To najlepiej wy-
dane pieniądze, bo na edukację naj-
młodszych mieszkańców. Corocznie 
z budżetu przeznaczamy na to sporą 
pulę pieniędzy, inwestując zarówno 
w obiekty, jak i pomoce dydaktyczne. 
Potrzeb jest ogromnie dużo, bo zarzą-
dzamy w małej gminie 6 zespołami 
szkół, gdzie funkcjonują podstawówki 
i przedszkola oraz trzema przedszko-
lami miejskimi – tłumaczy Izabela 
Świątek, odpowiedzialna w gminie 
za oświatę. W remoncie jest także 
wiejska szkoła w podpleszewskich 
Lenartowicach, gdzie trwa drugi etap 
rozbudowy placówki. 

Pomieszczenia piwniczne wreszcie są jasne i przyjazne. 

Pomieszczenia klasowe zostały także wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne. 

Parter ZSP nr 3.

Fo
to

 3
x 

(U
M

iG
 P

le
sz

ew
)

Największa inwestycja drogowa zakończona

Remont ul. Kossaka i pięciu 
do niej przyległych dobiegł 
końca. Mieszkańcy osiedla 
Jordanowskiego mogą się cieszyć 
z nowej nawierzchni i chodników. 
Zmodernizowano także sieć 
wodno-kanalizacyjną. 

To jedna z największych drogo-
wych inwestycji 2022 r. Remont objął 
ul. Kossaka i pięć do niej przyległych: 

Makowskiego, Gierymskiego, Cheł-
mońskiego, Witkiewicza i Grottge-
ra. Wymieniona jest nawierzchnia, 
powstały nowe chodniki, są też ele-
menty poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników dróg czyli próg zwal-
niający oraz wyniesione przejście 
dla pieszych zaraz na wjeździe z ul. 
Prokopowskiej. 

Modernizacja dróg podzielona 

była na etapy. W pierwszym Przed-
siębiorstwo Komunalne wykonało 
modernizację sieci wodno-kanali-
zacyjnej. Właściciele nieruchomości 
podłączali także swoje posesje do 
kanalizacji deszczowej. Kolejnym 
etapem były prace związane z na-
wierzchnią. Koszt to niemal 2,4 mln 
zł, z czego 70 tys. kosztowała moder-
nizacja sieci wod.-kan.

Fo
to

 (U
M

iG
 P

le
sz

ew
)

Remont na os. Jordanowskim  
objął ponad 770 m dróg.
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Wymieniają, by świecić taniej?
W Mieście i Gminie Pleszew od 2019 r. systematycznie wymieniane  
lub budowane jest oświetlenie uliczne. Inwestycje te są dziś potrzebne  
nie tylko ze względu na ekologię, ale także – a może i przede wszystkim  
– z uwagi na rosnące ceny prądu.

W latach 2020-2022 (i końcówce 
2019 r.) wymienionych zostało 720 
opraw oświetlenia ulicznego na ledo-
we, a przy niektórych inwestycjach 
także słupy. Główną przyczyną są 
rosnące ceny prądu i konieczność 
wprowadzania oszczędności w dobie 
kryzysu. – Rozpoczynając to wielolet-
nie przedsięwzięcie braliśmy pod uwa-
gę przede wszystkim efekt ekologiczny 
oświetlenia ledowego, ponieważ takie 
oprawy mają znacznie mniejszą emisję 
CO², a także możliwość kontroli zużycia 
energii, ponieważ tam, gdzie oświetle-

nie budowane było od podstaw, jest tak-
że system sterowania - komentuje An-
drzej Jędruszek, zastępca burmistrza. 

System sterowania na początku za-
montowany był pilotażowo na jednej 
z ulic w mieście i finansowany z pro-
jektu „Smart Pleszew”. Teraz każde 
nowo powstające oświetlenie uliczne 
już taki system posiada w standardzie. 
Spełnia on swoją rolę, ponieważ w ra-
mach oszczędności – w czasie nocnym 
lampy świecą z 30% mocą. W przy-
padku braku sterowania w wielu miej-
scach wyłączane są co drugie lampy. 

Wymiana oświetlenia była moż-
liwa dzięki budżetowi MiG Pleszew 
– 215 opraw, programowi SOWA 
realizowanego przez spółkę Oświe-
tlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 
– 402 oprawy oraz zakupowi i objęciu 
udziału w spółce OUiD – 103 lampy.

Ponadto wymieniane są oprawy 
na ledowe we wszystkich szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
samorząd – zarówno wewnątrz, 
jak i wokół budynków. To koszt ok. 
1 mln zł. 

Do miejskiej sieci kanalizacji zostanie włączonych 110 nieruchomości. 

Największe 
iNwestycje 
oświetleNiowe 
w latach 2019-2022

• droga Pleszew-Tomaszew 

-Korzkwy 

• budowa oświetlenia na drodze 

gminnej w Jankowie

• oświetlenie terenów 

pokolejowych (biblioteka, 

Zajezdnia Kultury)

• wymiana opraw w śródmieściu 

• ul. Targowa w Pleszewie

• ul. Poniatowskiego w Pleszewie 

• przebudowa oświetlenia wzdłuż 

nowych ścieżek rowerowych  

(ul. Sienkiewicza, Targowa, 

Lipowa, Wierzbowa, Szpitalna)

• budowa oświetlenia przy ul. 

Rzymskiej w Zielonej Łące

• budowa oświetlenia przy  

ul. Osiedlowej w Kuczkowie

• budowa oświetlenia  

w Nowej Wsi

• budowa oświetlenia przy  

ul. Marcinkowskiego w Pleszewie

• wymiana opraw w Dobrej 

Nadziei

• wymiana opraw w Ludwinie

• modernizacja oświetlenia 

w Suchorzewie

• wymiana opraw w ramach 

programu „Sowa” – Pleszew  

(23 ulice), Kowalew (11 ulic), 

Brzezie (2 ulice) i Sowina Błotna 

Kopią w Brzeziu
Kopią i to na kilku ulicach we wsi. 
Wszystko przez drugi etap budowy 
kanalizacji sanitarnej. Jej długość 
wyniesie niemal 5 km.

Budowa kanalizacji sanitarnej to 
długo wyczekiwana inwestycja przez 
mieszkańców Brzezia. – Pierwszy etap 
inwestycji miał miejsce w 2021 r. i po-
legał przede wszystkim na przyłącze-
niu wsi do aglomeracji, teraz czas na 
doprowadzenie sieci do nieruchomo-
ści i wykonanie przyłączy – informuje 

Grzegorz Knappe, prezes Przedsię-
biorstwa Komunalnego w Pleszewie. 

Drugi etap ruszył jesienią 2022 r. 
Budowa obejmuje ulice: Dębową, Ko-
ścielną, Zachodnią, Osiedlową, Wito-
sa, Leśną, Zawidowicką i Stawiszyń-
ską. Podłączonych do sieci miejskiej 
będzie 110 nieruchomości. Prace mają 
się zakończyć w maju 2023 r. Koszt to 
6,6 mln zł, ale większość - niemal 5 mln 
zł to dofinansowanie z rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych.
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Parking przy Wiśniowej 

W Pleszewie powstał nowy 
parking. To udogodnienie przede 
wszystkim dla pracowników 
i uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych w Pleszewie. 

Nowy parking na 26 miejsc posto-
jowych powstał przy ul. Wiśniowej 
w Pleszewie. - Istniało już tam kilka 
miejsc bliżej ul. Zielonej, a teraz za-
gospodarowaliśmy cały teren wzdłuż 
ulicy – informuje Anna Skibińska, 
kierownik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej ratusza. 

Parking będzie służył pracowni-
kom i uczniom Zespołu Szkół Tech-
nicznych, którzy często zajmowali 
miejsca mieszkańcom osiedla lub 
parkowali wzdłuż ul. Zielonej. Koszt 
budowy parkingu to 362 tys. zł. Środ-
ki pochodzą z budżetu MiG Pleszew. 

Warto przypomnieć, że w budo-
wie są także dwa duże bezpłatne 
parkingi na niemal 300 miejsc dla 
aut – jeden przy dworcu kolejowym 
w Kowalewie, drugi obok biblioteki 
między ul. Ogrodową i Targową. 

Pleszew na paryskiej Sorbonie! 
Pleszew od trzech lat wdraża ideę miasta 15-minutowego i kompaktowego, w którym jest wszystko, 
co potrzebne do życia. Wieść o działaniach władz samorządowych dotarła do twórcy kwadransowej 
koncepcji prof. Carlosa Moreno, który włącza Pleszew do światowego projektu. 

Władze samorządowe od nie-
mal trzech lat wdrażają ideę miasta 
15-minutowego, która zakłada, że 
wszystko co potrzebne do życia, jest 
w zasięgu 15 minut drogi pieszo, ro-
werem lub komunikacją miejską od 
miejsca zamieszkania. Idea nie jest 
nowa, bo funkcjonuje z nią wiele eu-
ropejskich miast. – Tam jednak kwa-
dransowa idea dotyczy dzielnic, a my 
realnie wdrażamy ją w całym mieście, 
bo mamy ku temu warunki naturalne 
– mówi burmistrz Arkadiusz Ptak. 

Wieści o wdrożeniu 15-minutowej 
koncepcji dotarły nawet do jej twór-
cy. Francuski badacz prof. Carlos Mo-
reno, dostrzegł Pleszew i podawał za 
przykład w swoich mediach społecz-
nościowych. W ślad za tym poszła 
paryska Sorbona, prezentując klip 
promujący wielkopolskie miasto na 
swoim Twitterze. 

W efekcie prof. Moreno zaprosił 
Pleszew do udziału w konsorcjum 
powołanym do wspólnej realizacji 
programu Driving Urban Transitions 
(DUT)  w towarzystwie:  Wiednia, Ge-
newy, Glasgow, Belfastu, uniwersyte-
tów w: Lozannie, Monachium, Karl-

sruhe i Stuttgarcie oraz sieci miast 
C40 tj. Paryża, Rzymu, Kopenhagi, 
Sztokholmu i Mediolanu. Projekt do-
tyczy modelu miasta 15 minut i wdra-
żanych polityk miejskich w zakresie 
zrównoważonej mobilności i miesz-
kalnictwa. Efekty aplikowania do 

przedsięwzięcia poznamy w lipcu 
2023 r. - To wielki zaszczyt, że jesteśmy 
jedynym miastem w Polsce zaproszo-
nym przez profesora, ale także szansa 
na wykorzystanie nowych możliwości 
dla rozwoju Pleszewa - podsumowu-
je burmistrz.

Paryż
Lozanna Monachium

Karlsruhe
Stuttgart 

Wiedeń

Pleszew

KopenhagaGlasgow
Belfast

Sztokholm

Bukareszt

Genewa
Mediolan

Rzym

Alès Agglomération
Saint-Hilaire

-de-Brethmas

Pleszew jest jedynym polskim miastem zaproszonym  
przez prof. Moreno do współpracy. 

G
ra

fi
ka

 (A
nn

a 
So

b
ko

w
ia

k)
G

ra
fi

ka
 (A

nn
a 

So
b

ko
w

ia
k)

Pleszew Miasto 15 to: 

• zrównoważony transport miejski (busiki), 
• sieć ścieżek rowerowych w centrum (ciągle powiększana), 
• polityka mieszkaniowa (nowych 150 mieszkań), 
• dostępne żłobki i przedszkola, 
• doskonale wyposażone i nowoczesne szkoły, 
• wysoki poziom opieki zdrowotnej (jeden z najlepszych 

szpitali w Polsce), 
• miejsca rekreacji i obiekty sportowe, 
• nowy pomysł na różnorodną ofertę kulturalną.

Wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki. 

Fo
to

 (U
M

iG
 P

le
sz

ew
)

Jest awans! 

Ranking Samorządów „Rzeczpo-
spolitej” jest uznawany za jeden 
z najbardziej prestiżowych i wiary-
godnych w Polsce. Redakcja dzien-
nika ocenia dokonania lokalnych 
władz w Polsce. W tegorocznym 
rankingu Pleszew jest w drugiej 
dziesiątce najlepszych gmin miej-
skich i wiejsko-miejskich. 

14 miejsce w kraju i 3. w Wielko-
polsce w kategorii gmin miejskich 
i wiejsko-miejskich (a jest ich 881). 
To wynik Miasta i Gminy Pleszew 
w Rankingu Samorządów „Rzecz-
pospolitej” 2022. - W województwie 
wyprzedziły nas tylko gminy Jarocin 
i Kępno. Na tle kraju w stosunku do 
roku ubiegłego awansowaliśmy o 7 
oczek, byliśmy bowiem na miejscu 14. 
– mówi Anna Bogacz, rzecznik praso-
wy ratusza.

W rankingu oceniane są dokona-
nia miast i gmin pod kątem zrów-

noważonego rozwoju, czyli działań, 
które są wyrazem dbałości o lokalną 
społeczność i środowisko, przy za-
chowaniu stabilności finansów i wy-
sokiej jakości zarządzania. Zasady 
rankingu ustala niezależna kapituła, 
której przewodniczy były premier 
RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład 
wchodzą także przedstawiciele or-
ganizacji samorządowych, organiza-
cji pozarządowych, władz publicz-
nych oraz przedstawiciele redakcji 
„Rzeczpospolitej”. 

Ranking Samorządów 2022

Miasto i Gmina Pleszew:

14. miejsce w kraju
(na 881 gmin miejskich i miejsko-wiejskich)

3. miejsce w Wielkopolsce
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Pompuje wodę  
do Korzkiew 
Mieszkańcy Osiedla Zachodniego, Tomaszewa 
i Korzkiew w okresie letnim mieli słabe ciśnienie 
wody w kranach. Ich problem został właśnie 
rozwiązany. Jest też dobra wiadomość dla 
mieszkańców Zawidowic. 

W ciągu ostatnich lat w gminie 
Pleszew pojawił się problem z ciśnie-
niem wody na tzw. końcówkach sieci. 
Niektórzy mieszkańcy borykali się 
nawet z przerwami w jej dostawie. 
Wszystko przez duży rozbiór wody 
w okresie upałów i wzrost zapotrze-
bowania na nią – napełnianie ogrom-
nej pojemności basenów, podlewa-

nie przydomowej zieleni, zwłaszcza 
w godzinach, gdy zużywa się jej naj-
więcej do celów bytowych.

By rozwiązać problem mieszkań-
ców Osiedla Zachodniego, Toma-
szewa i Korzkiew przy ul. Szenica 
powstała pompownia wody, której 
zadaniem jest podniesienie ciśnie-
nia. Podobną inwestycję będą mie-

li też mieszkańcy Zawidowic - To 
chcemy wykonać do końca marca 
2023 roku. Będziemy też prowadzić 
renowację studni, żeby wody do tego 
podniesienia ciśnienia też było wię-
cej – mówi Grzegorz Knappe, prezes 
pleszewskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. 

Przypomnijmy, że wody w Mieście 

i Gminie Pleszew nie brakuje. Póki co, 
bo kryzys klimatyczny trwa. Wody 
może na Ziemi zabraknąć. Warto za-
tem zwrócić uwagę na racjonalne nią 
gospodarowanie, np. poprzez gro-
madzenie deszczówki, rezygnację 
z dużych basenów przydomowych 
czy ograniczenie zmywania pod bie-
żącą wodą.

Pompownia ma zwiększyć ciśnienie wody w kranach mieszkańców. 

Laptopy mają zmniejszyć wykluczenie cyfrowe wśród uczniów. 

Laptopy dla uczniów 

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew 
realizował rządowy program 
wsparcia dzieci z rodzin byłych 
pracowników PGR-ów.  
Laptopy odebrali uczniowie 
pleszewskich szkół. 

Środki finansowe na realizację 
programu pochodzą z Unii Europej-
skiej. W ramach przyznanego grantu 
zadaniem samorządu było zebranie 
wniosków i ich rozpatrzenie, realiza-
cja przetargu na zakup sprzętu, pod-
pisanie umów z odbiorcami i wresz-
cie – przekazanie sprzętu. Laptopy 
trafiły do 175 uczniów pleszewskich 
szkół z rodzin byłych pracowni-
ków Państwowych Gospodarstw 
Rolnych. 

Nowy sprzęt ma wyrównać szan-
se w dostępie do edukacji cyfrowej. 
Jak wynika z badania NASK (Nauko-
wa i Akademicka Sieć Komputero-
wa) w czasie pandemicznych ogra-
niczeń stacjonarnego trybu nauki 
uczniowie brali udział w zdalnych 
lekcjach, przede wszystkim wy-
korzystując laptopy (66,6%) oraz 
smartfony (58,0%). Prawie co trzeci 
rodzic twierdzi, że w trakcie pande-
mii musiał kupić dodatkowy laptop 
(31,8%). 11,5% badanych rodziców 
jako najczęściej spotykany problem 
podczas nauki online wskazało brak 
odpowiedniego sprzętu. Problemy 
te najczęściej występowały na tere-
nach popegeerowskich. 

Zachęta dla inwestorów  
i ulga dla mieszkańców 

Ulica Przemysłowa ma zachęcić 
potencjalnych inwestorów. A jest 
gdzie inwestować, bo znajduje się 
przy niej kilkadziesiąt działek 
pod działalność. Nowa ulica ma 
także „zabrać” dotychczasowy 
tranzyt z Tomaszewa i ul. Szenica. 

Nowa droga w Kowalewie to 
kolejne działania samorządu MiG 
Pleszew, by przyciągnąć inwe-
storów. Ci chętniej decydują się 
inwestować, gdy mają gotową 
infrastrukturę i oczywiście do-
brą lokalizację. Ulica Przemysło-
wa położona jest pod miastem, 
w sąsiedztwie Kowalewa i Korz-

kiew oraz DK11. Znajduje się przy 
niej 47 działek inwestycyjnych, do 
których zostały wykonane zjazdy. 
Całkowita powierzchnia terenów 
inwestycyjnych to około 40 ha. 

Dodatkowo droga odciąża ruch 
ciężkich pojazdów w Korzkwach, 
Tomaszewie i na ul. Szenica w Ple-
szewie. Tędy bowiem dojeżdżano do 
istniejących już w tej lokalizacji firm. 

Na budowę drogi samorząd Mia-
sta i Gminy Pleszew pozyskał środ-
ki z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg w kwocie 1,5 mln złotych. 
Gmina na inwestycję przeznaczyła 
ze swojego budżetu 800 tys. zł. 
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Bezpieczniej – pieszo i rowerem 

Ostatnie miesiące roku to 
intensywne prace nad kolej-
nymi ścieżkami rowerowymi 
i deptakami w mieście. Bez-
piecznie można już „przeciąć” 
ulice: Sienkiewicza, Ogrodową 
i Targową. I to zarówno rowe-
rem, jak i pieszo. Gdzie jeszcze 
są nowe ścieżki?

Nowa ścieżka rowerowa i deptak 
dla pieszych powstały wzdłuż pły-
nącego pod ziemią Neru pomiędzy 
ulicami Sienkiewicza a Targową. Łą-
czy się w lewo ze ścieżką prowadzą-
cą wzdłuż torów kolejowych do uli-
cy Lipowej, a w prawo ze ścieżką na 
Rondzie 2020 roku (Targowa – Sło-
wackiego - Bogusza). 

Wzdłuż ścieżki już została po-
sadzona roślinność. To 90 nowych 
drzew – klonów, jarząbów, buków 
pospolitych i śliw oraz ponad 2100 
krzewów – grabów i buków pospo-
litych, cisów, dereni, tawuł czy for-
sycji. A to jeszcze nie wszystko, bo 
mnóstwo zieleni wyrośnie na ostat-
nim etapie budowy bezpłatnego 
parkingu dla ponad 200 samocho-
dów, który pojawi się w sąsiedz-
twie. Koszt budowy ścieżki i depta-
ku to ponad 1,5 mln zł. 

Kolejna oddana do użytku ścież-

ka zlokalizowana jest wzdłuż ul. 
Wierzbowej i Szpitalnej łącząc się 
z ul. Lipową. Można zatem rowerem 
bezpiecznie dojechać np. do ple-
szewskiego szpitala. Koszt budowy 
to ponad 1,4 mln zł. 

Obie inwestycje powstały w ra-
mach koncepcji sieci dróg rowero-
wych w mieście, którą samorząd 
realizuje od kilku lat. Z roku na rok 
ścieżek jest więcej, a tym samym 
mieszkańcy są bezpieczniejsi i coraz 
chętniej wsiadają na rower. 

Przybyło nam mieszkańców

Urząd MiG zbadał przypływ 
i odpływ mieszkańców w ciągu 
trzech ostatnich miesięcy. Nie 
dość, że bilans jest dodatni, to 
zameldowaly się w Gminie Pleszew 
osoby z różnych stron Polski.

Na koniec listopada w Mieście 
i Gminie Pleszew zameldowanych 
było niecałe 28,5 tys. mieszkań-
ców. W ciągu trzech badanych przez 
urząd miesięcy (sierpień, wrzesień 
i październik) zamieszkały w Ple-
szewie 104 nowe osoby i to nie tylko 
z sąsiednich gmin, ale także z najbar-
dziej odległych zakątków Polski, np. 
z Białegostoku, Krynicy Morskiej, 
Koszalina czy Ełku. – Są to pojedyn-

cze osoby, ale także wnioskujemy na 
podstawie danych, że są to 3 i 4 osobo-
we rodziny – informuje Violetta Kra-
kowiak-Karwowska z Urzędu Stanu 
Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

Badano także odpływ mieszkań-
ców. W analizowanych miesiącach 
wymeldowało się z gminy Pleszew 
40 osób. Najwięcej mieszkańców 
przeprowadziło się do Dobrzycy, Ka-
lisza, Poznania, Wrocławia, Warsza-
wy, Blizanowa, Gizałek i Gołuchowa.

Bilans migracji jest zatem dodat-
ni. - Mam nadzieję, że Gmina Pleszew 
staje się coraz bardziej atrakcyjna do 
życia – podsumowuje burmistrz Ar-
kadiusz Ptak. 

Nowe drogi na wsiach
W trzech wsiach na terenie gminy Pleszew zostały 
w ostatnim czasie wyremontowane drogi. Największą 
zmianę przeszła ul. Mikołajczyka w Kowalewie. 
Ale powody do zadowolenia mają też mieszkańcy 
Suchorzewa i Zielonej Łąki. 

Ulica Mikołajczyka w Kowalewie 
przeszła gruntowną przebudowę. Na 
długości ponad 350 m pojawił się as-
falt oraz chodnik. Droga ma także ka-
nalizację deszczową. Koszt to ok. 1,1 
mln zł, z czego 67.127 tys. z to dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództw Wlkp. w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

Nawierzchnię asfaltową zyskał 
także ponad 400-metrowy odci-

nek ul. Madera w Suchorzewie za 
kwotę ponad 621 tys. zł z gminnego 
budżetu. 

Dokończony został natomiast re-
mont ul. Krótkiej w Zielonej Łące. 
Brakujący odcinek drogi został wy-
łożony kostką brukową. Koszt to 355 
tys. zł. Kostka pojawiła się też na ul. 
Chrobrego w Pleszewie, która jest 
drogą dojazdową do nowych bloków 
przy ul. Grunwaldzkiej. Ulica Mikołajczyka w Kowalewie. 

Nowa ścieżka rowerowa z deptakiem 
zazieleni się wiosną. 
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358 powodów do dumy 
To forma gratulacji za naukowe osiągnięcia, ale i motywacja do dalszej pracy. 358 uczniów 
pleszewskich szkół otrzymało stypendia Miasta i Gminy Pleszew za rok szkolny 2021/2022.  
- Choć w walce o stypendium byliście oceniani przez pryzmat stopni, musicie zwracać uwagę również 
na kompetencje, umiejętności – powiedział nagrodzonym burmistrz podczas uroczystości.

Uroczyste wręczenie stypendiów 
naukowych odbyło się w październi-
ku w Hali Sportowo-Widowiskowej 
przy ul. Krzywoustego. Co roku uro-
czystość organizuje inna szkoła – tym 
razem zaszczyt ten przypadł ZSP 
w Taczanowie Drugim. 

Za rok szkolny 2021/2022 sty-
pendia otrzymało łącznie 358 
osób - 356 uczniów szkół podsta-
wowych prowadzonych przez sa-
morząd i stowarzyszenia oraz 2 
uczniów Zespołu Szkół Usługo-
wo-Gospodarczych w Pleszewie.   
- Choć w walce o stypendium byliście 
oceniani przez pryzmat stopni, musicie 
zwracać uwagę również na kompe-
tencje, umiejętności, które nie zawsze 
podlegają ocenie, ale to one decydują 
o tym, jak poradzicie sobie w życiu, ja-
kimi ludźmi będziecie i co osiągniecie 
– mówił do nagrodzonych burmistrz 
Arkadiusz Ptak.

Warunkiem otrzymania jednora-
zowego stypendium jest uzyskanie 

średniej ocen co najmniej 5,4 i co naj-
mniej bardzo dobrego zachowania 
lub trzeba napisać sprawdzian koń-
czący dany etap nauki na poziomie 
95% punktów. Stypendium otrzy-

mują też laureaci i finaliści ogólno-
polskich konkursów z wyłączeniem 
sportowych, ponieważ sportowcy na-
gradzani są osobno. 

Stypendia naukowe za wybitne 

osiągnięcia w nauce przyznawane są 
w Mieście i Gminie Pleszew od 2007 r. 
W bieżącym roku z gminnego budże-
tu przeznaczono na ich wypłatę kwo-
tę niemal 110 tys. zł. 
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Stypendia wręczał burmistrz, jego zastępcy i przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Coraz mniej Niebieskich Kart w Mieście i Gminie Pleszew

- W bieżącym roku - w porównaniu 
do roku ubiegłego - wszczętych 
zostało mniej procedur Niebieskiej 
Karty, jednak wzrasta ilość 
interwencji pracowników 
w rodzinach zagrożonych przemocą 
– alarmują pracownicy Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Pleszewie. 
Dlaczego? 

Liczba interwencji dotyczących 
dzieci wzrasta, bo w rodzinach jest 
coraz więcej problemów opiekuń-
czo-wychowawczych oraz wystę-
pują coraz niższe kompetencje ro-
dzicielskie. By ograniczać zjawisko 
przemocy wobec nieletnich Zespół 
Interdyscyplinarny działający przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Pleszewie włączył się 
w ogólnoświatową kampanię spo-
łeczną „19 Dni przeciwko Przemocy 
i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”. 

Zorganizowano szkolenie dotyczą-
ce przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, a przede wszystkim procedur 
Niebieskich Kart - ze szczególnym 
uwzględnieniem dziecka. W szkole-

niu wzięli udział członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego z terenu MiG 
Pleszew– pracownicy socjalni, kura-
torzy, policjanci, pedagodzy szkolni 
i asystenci rodziny. To oni właśnie 
na co dzień widzą ludzki ból, bezrad-
ność, ubóstwo i krzywdę. Pomagają 
osobom i rodzinom w przezwycięża-
niu trudnych sytuacji życiowych.

Na stypendia w 2022 r.  

przeznaczono kwotę 

niemal 110 tys. zł. 
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Sprzedaż węgla przez samorząd.  
Jak wygląda sytuacja? 
Samorząd Miasta i Gminy Pleszew odpowiedział na propozycję rządu 
dotyczącą dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie. 
Sprzedaż ruszyła w listopadzie, jednak pojawiły się problemy, bo węgiel 
wydawany jest samorządom z punktów dystrybucji w małych partiach. 

Tu nie było kalkulacji. Gmina Ple-
szew zaraz po wejściu w życie przepi-
sów prawnych dotyczących preferen-
cyjnej sprzedaży węgla, rozpoczęła 
działania. – To nie jest zadanie samo-
rządów, ale jeśli mamy możliwość po-
mocy naszym mieszkańcom w zakupie 
tańszego węgla, nie było nad czym się 
zastanawiać – mówi burmistrz Arka-
diusz Ptak.

za ile tona? 
Samorządy mogą sprzedawać wę-

giel nie drożej niż za 2 tys. zł. za tonę. 
– Analizowaliśmy koszty, jakie musi 
ponieść gmina, by przeprowadzić re-
dystrybucję. Postanowiliśmy włączyć 
w ten proces funkcjonujące w gminie 
składy opału, ponieważ mają odpo-
wiednie miejsce do składowania węgla, 
sprzęt i środki transportu. Organizacja 
punktu sprzedaży od podstaw to koszt 
ok. 100 tys. zł – tłumaczy Andrzej Ję-
druszek, zastępca burmistrza. Sa-
morząd zwrócił się zatem formalnie 
z ofertą współpracy do składów opa-
łu. Zgłosił się tylko jeden – Skład Opa-
łu Durscy - i to z nim została podpisa-
na umowa. Cenę sprzedaży ustalono 
na kwotę 1910 zł za tonę surowca.

procedura rozpoczęta 
Nabór wniosków od mieszkańców 

na zakup węgla ruszył 8 listopada. By 
wszystko szło sprawnie, czas pracy 
urzędu w początkowej fazie nabo-
ru został wydłużony do godz.19.00. 
Zgodnie z ustawą można było kupić 
1,5 tony opału do końca 2022 r. i dru-
gie tyle w roku przyszłym. Sprzedaż 
odbywa się według kolejności złożo-
nych przez mieszkańców wniosków, 
a łącznie wpłynęło ich 1495. Po po-
zytywnym rozpatrzeniu wniosku, 
klient opłaca wystawioną przez ra-
tusz fakturę i otrzymuje zaświad-
czenie uprawniające do zakupu wraz 
z certyfikatem jakości węgla. Koszt 
odbioru opału ponosi mieszkaniec. 

Urząd złożył pierwsze zapotrze-
bowanie na niemal 700 ton grosz-
ku i 400 ton orzecha. W odpowiedzi 
nakazano zamówienia dzielić na 
mniejsze partie po 200 ton. Pierwsza 
tura zamówionego węgla (200 ton 
groszku i 70 ton orzecha) dotarła do 
Pleszewa po 20 listopada. Druga tuż 
przed świętami. Faktury na zakup 
opału wystawiono dla 289 mieszkań-
ców. I… to byłoby na tyle. Na kolejną 
partię węgla samorząd musiał cze-

kać. – Mamy zapewnioną jeszcze jedną 
partię opału czyli 200 ton groszku i 200 
ton orzecha. Co dalej? Nie wiemy, ile do-
staniemy i kiedy – informuje Anna Ski-
bińska, kierownik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej ratusza. - Kłopotem 
jest też fakt, że nie wiemy, skąd węgiel 
będziemy odbierać. Raz odbieraliśmy 
go z Ostrowa Wlkp., raz z Konina. Czym 
dalej, tym większe koszty - dodaje sze-
fowa wydziału. 

najpierw węgiel,  
później sprzedaż 

Kłopoty z brakiem węgla mają też 
sąsiednie samorządy. – Nie mamy 
wpływu na to, ile i w jakim terminie do-

staniemy węgiel. Co więcej, nie znamy 
też jego jakości. Na szczęście po począt-
kowych kłopotach z dostawami, sytu-
acja się poprawia. Chcę podkreślić, że 
nie wystawiamy faktur mieszkańcom 
na wirtualny węgiel. Najpierw musimy 
go fizycznie przywieźć na plac i dopie-
ro wtedy sprzedajemy go oczekującym 
w kolejce mieszkańcom – podkreśla 
burmistrz Ptak. A takich osób na ko-
niec grudnia było w gminie jeszcze 
ok. 1200. Za chwilę też ruszy nabór 
na drugą turę preferencyjnego zaku-
pu czyli 1,5 tony w 2023 r. Niestety 
niektórzy mieszkańcy czekają cały 
czas na pierwszą. Na to jednak urząd 
nie ma wpływu.

Nowy druh w OSP Kowalew 

Do załogi OSP Kowalew dołączył 
nowy ochotnik. Ma napęd 4x4 
i sprawnie przemieszcza się po 
obszarze objętym działaniami 
ratowniczymi. Będzie też służył do 
dostarczania niezbędnego sprzętu 
przy długotrwałych akcjach 
strażackich. 

Lekki samochód rozpoznawczo-ra-
towniczy na podwoziu Isuzu D-Max to 
nowy nabytek druhów z Kowalewa. 

Do tej pory służył w PSP w Pleszewie. 
– Dołożyliśmy jako gmina Pleszew środ-
ki na zakup nowego samochodu tego 
samego typu dla Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej. W zamian starszy wóz 
został przekazany druhom z Kowale-
wa – informuje Izabela Świątek, za-
stępca burmistrza, która miała przy-
jemność wręczyć kluczyki do Isuzu 
naczelnikowi OSP Kowalew Jerzemu 
Kwaśniewskiemu. 

Tak samo zrobiła Gmina Gizałki, 
dzięki czemu do OSP Tomice trafił 
lekki samochód ratownictwa-tech-
nicznego marki IVECO. - Są to samo-
chody używane, ale w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Na pewno jesz-
cze długo posłużą naszym kolegom 
z ochotniczych straży pożarnych – za-
znacza Roland Egiert, Komendant Po-
wiatowy PSP w Pleszewie. 
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Preferencyjny 
zakup węgla 

w MiG Pleszew

Złożonych wniosków:  

1495

Rozpatrzonych pozytywnie: 

1293

Odrzuconych/w trakcie 

rozpatrywania: 202
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Kluczyki do auta przekazała strażakom 
z Kowalewa Izabela Świątek, zastępca 
burmistrza. 

Bezpłatny Kwartalnik Urzędu Miasta i Gminy w Pleszew 9



Smart Pleszew 
– nowoczesny i inteligentny
Sieć ścieżek rowerowych, inteligentne przejścia dla pieszych,  
zbiornik retencyjny pod parkingiem czy montaż czujników powietrza.  
Do tego mnóstwo ekspertyz, raportów i dokumentacji projektowej,  
by ruszać z kolejnymi inwestycjami. To tylko niektóre efekty projektu  
„Smart Pleszew”. Czas go podsumować. Co zyskali mieszkańcy?

„Smart Pleszew” to projekt unij-
ny realizowany w ramach konkursu 
„Human Smart Cities.Inteligentne 
Miasta współtworzone przez miesz-
kańców”. Obejmował wiele działań 
na rzecz ochrony środowiska, zrów-
noważonego rozwoju oraz społe-
czeństwa lokalnego. Skoncentro-
wany był wokół trzech żywiołów: 
WODY, ZIEMI I POWIETRZA. Od sa-
mego początku partnerem Pleszewa 

w realizacji projektu był Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk. 

Po trzech latach – począwszy od 
2019 r. samorząd podsumowuje jego 
efekty. A jest ich sporo. – Projekt był 
niezwykle trudny w realizacji, po-
nieważ większość zadań polegała na 
tworzeniu dokumentacji, ekspertyz, 
raportów. Ale już w trakcie pracy 
zauważyliśmy, że są one podstawą 

do dalszych działań. Jesteśmy dobrze 
przygotowani do kolejnych inwesty-
cji oraz gdyby pojawiły się kolejne 
środki zewnętrzne – mówi Arkadiusz 
Ptak, burmistrz MiG Pleszew. 4 ra-
porty, 23 opracowania i 9 inwestycji 
– tak przedstawia się bilans Smarta 
w liczbach. A jak realnie? 

woda

Sporym problemem w Ple-
szewie była wysoka awaryj-
ność sieci wodociągowej. 
W ramach „Smart Pleszew” 
na sieciach wodociągowych 
założono czujniki. Pozwala to 
na stałe monitorowanie oraz 
szybsze reagowanie na wy-
stępujące awarie wodociągu. 
Dodatkową korzyścią płynącą 
z wdrażania projektu w ramach 
żywiołu WODA jest wykonanie 
dokumentacji projektowych na 
zagospodarowanie wód opa-
dowych. Pozwoliło to m.in. na 
budowę dużego zbiornika na 
deszczówkę pod nowym par-
kingiem typu Park&Ride, któ-
ry będzie zaopatrywał w wodę 
tysiące roślin nasadzonych 
pomiędzy miejscami parkingo-
wymi oraz ścieżką rowerową 
i deptakiem między ulicami 
Sienkiewicza a Targową.

Zamontowane czujniki stale monitorują 
sieć wodociągową. 

Projekt „Smart Pleszew”:

Koszt całkowity:  

ok. 3,2 mln zł 

Dotacja: 2,35 mln zł
z unijnego Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020.
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włączanie społeczności 
Realizacji projektu towarzyszyła ak-

tywizacja społeczna i działania eduka-
cyjne. Aby uświadomić mieszkańcom 
korzyści płynące ze Smarta, dla naj-
młodszych zorganizowano konkursy 
w ramach każdego żywiołu. Ponadto 
odbyły się tematyczne warsztaty edu-
kujące lokalną społeczność. Ciekawą 
formą badawczą okazały się spacery 
diagnostyczne z udziałem mieszkań-
ców, które pozwoliły na wnikliwą 
analizę problemów. W jednym z nich 
uczestniczyły osoby niepełnosprawne 
poruszające się na wózku inwalidzkim 
oraz rodzice małych dzieci, którzy prze-
mierzają miasto z wózkami dziecięcy-
mi. Dzięki tej diagnozie można jeszcze 
bardziej dostosować infrastrukturę 
miejską do potrzeb tych mieszkańców.

Dzięki projektowi Pleszew staje się 
miastem inteligentnym, ekologicznym, 
przyjaznym do życia. – Myślę, że mak-
symalnie wykorzystaliśmy możliwości, 
które dawał ten projekt, a co najważniej-
sze – zmiany na lepsze widzą sami miesz-
kańcy – podsumowuje burmistrz Ptak. 

powietrze

 
Diagnoza problemów przepro-

wadzona przed rozpoczęciem pro-
jektu wykazała, że w mieście jest 
zła jakość powietrza. „Smart Ple-
szew” umożliwił wykonanie eks-
pertyz dotyczących liczby kotłów 
tradycyjnych oraz kosztów wymia-
ny ogrzewania, a także rozmiesz-
czenia czujników powietrza. Zosta-
ły one zamontowane w najbardziej 
ruchliwych częściach miasta, a ja-
kość powietrza można sprawdzać 
na stronie i w aplikacji Syngeos. 
Odczyty są także dostępne na za-
kupionych w ramach projektu mul-
timedialnych totemach informa-
cyjnych, zlokalizowanych w Rynku 
oraz przy ul. Św. Ducha. 

Poprawa jakości powietrza to 
także zieleń. W tym temacie projekt 

przysłużył się Parkowi Miejskiemu 
i Placowi Wolności im. Jana Pawła 
II. Powstały koncepcje rewitalizacji, 
które zakładają przebudowę miejsc 
i powiększenie strefy zieleni. – To na 
razie dokumenty, ale są niezbędne, by 
określić koszty wykonania inwestycji. 
Jeśli będzie ogłoszony nabór wnio-
sków na dotację z jakiegoś źródła 
– będziemy gotowi – tłumaczy Mar-
ta Chrzanowska, szefowa Wydziału 
Ochrony Środowiska ratusza. Wi-
docznym zielonym efektem są nato-
miast smart przystanki obsadzone 
zielenią i wyposażone w inteligent-
ne rozwiązania, jak np. solarne ła-
dowarki do telefonów. Są też nowe 
nasadzenia, np. park kieszonkowy 
przy ZSP nr 1. 

Dzięki działaniom projektowym 
możliwe było również rozpoczęcie 
bardzo potrzebnych inwestycji: bu-
dowę parkingu przy dworcu kole-
jowym w Kowalewie, budowę cen-
trum przesiadkowego w centrum 

miasta czy zaplanowanie kolejnych 
linii transportu miejskiego (busi-
ków), który cieszy się dużym uzna-
niem wśród mieszkańców i osób 
dojeżdżających do pracy, szkoły czy 
na zakupy.

Ziemia

W tym żywiole nacisk został 
położony na komunikację i prze-
mieszczanie się po mieście. Naj-
większym efektem działań są 
ścieżki rowerowe w mieście. Kon-
cepcja sieci dróg dla rowerów to 
finansowanie z projektu, wykona-
nie natomiast to zastrzyk gotów-
ki unijnej. Rowerzyści mogą już 
komfortowo przemieszczać się np. 
z Rynku do zlokalizowanej w od-
ległości ok. 4 km od centrum stacji 
kolejowej w Kowalewie.

Kolejna rzecz to ograniczanie 
ruchu samochodowego w mieście. 
Tu z pomocą przyszła koncepcja 
transformacji centrum Pleszewa, 
która proponuje zmiany w funkcjo-
nowaniu ruchu drogowego, szcze-
gólną troską otaczając pieszych. 
Dlatego też z projektu powstały 
trzy inteligentne przejścia dla pie-
szych w miejscach, gdzie ruch jest 
największy. Czujniki wykrywają 
pieszego zbliżającego się do jezd-

ni uruchamiając sygnały świetlne 
wbudowane w podłoże. Ponadto 
ich powierzchnia jest antypośli-
zgowa i skraca drogę hamowania 
pojazdu o 30%. 

Zmiany na ulicach Pleszewa ob-
jęły także oświetlenie. Pilotażowo 
wymieniono oprawy lamp ulicz-
nych na ledowe z systemem stero-
wania, który pozwolił na kontrolę 
i monitoring mocy świecenia, a tym 
samym oszczędności. System się 
sprawdził, dlatego wszystkie nowo 
budowane oświetlenia taki system 
już posiadają w standardzie. 

Ważnym wypracowanym 
efektem projektowym jest tak-
że dokumentacja techniczna pod 
odnawialne źródła energii, czyli 
montaż paneli fotowoltaicznych na 
budynkach instytucji publicznych 
z priorytetem w Parku Wodnym 
„Planty”. Jednym z największych 
opracowań w ramach żywiołu 
ZIEMIA jest natomiast koncepcja 
wdrożenia wielofunkcyjnego cen-
trum „Compact Lab Pleszew”, któ-
re ma być hotelem, miejscem dla 
przedsiębiorców oraz przestrzenią 
dla organizacji pozarządowych.

Jedno smart przejście powstało na ul. Św. Ducha dwa pozostałe na Al. Wojska 
Polskiego (przy stadionie i przy kościele). 

Projekt „Smart Pleszew” dał podstawy do budowy wielofunkcyjnego centrum, 
którego budowa ma ruszyć w 2023 r. 

Nowe nasadzenia przy ZSP nr 1 
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Stulatek znający pięć języków 
Posługuje się biegle pięcioma językami, ma ogromne poczucie humoru i bogate 
doświadczenia życiowe. Achiel Coppyn obchodził swoje setne urodziny 
w gronie najbliższych, z którymi mieszka w Pleszewie od niemal 30 lat. 

Achiel Coppyn z pochodzenia jest 
Flamandem. Urodził się 19 listopa-
da 1922 r. w nadmorskiej Ostendzie 
w Belgii, gdzie spędził dzieciństwo 
i lata młodości. Jego życie zawodo-
we to brukselskie tramwaje, a póź-
niej metro, gdzie pracował przy ob-
słudze i zarządzaniu. 

W czasie wojny został wywie-
ziony do Francji, a później do Nie-
miec. W Berlinie, gdzie pracował 
przez ponad 3 lata, poznał swoją 
żonę Mariannę - Polkę, która też 
trafiła do przymusowej pracy. Po 
wojnie ślub wzięli w Polsce, ale po-
stanowili osiąść w Belgii. Nie do-
czekali się dzieci, a w jesieni życia 
wrócili do Polski. Dziś jubilat jest 
pod troskliwą opieką siostrzenic 
swojej żony – Pani Urszuli i Pani 
Janiny. 

Biegle posługuje się pięcioma ję-
zykami: polskim, flamandzkim, nie-
mieckim, francuskim i angielskim. 
Sam żartuje, że teraz uczy się chiń-
skiego. – Wujek zawsze miał ogromne 

poczucie humoru – potwierdza sio-
strzenica żony Urszula. Jest też od-
ważnym i dobrym człowiekiem – W 
czasie bitwy o Anglię Niemcy zmusili 
go do pracy przy zakładaniu ładun-

ków wybuchowych, ale udało mu się 
stamtąd uciec. Cudem nie dostał się 
do więzienia. Pomagał także w czasie 
wojny Polakom, zdobywając dla nich 
chleb – mówi Pani Janina. 

Możesz dać miłość 

Każde dziecko potrzebuje 
rodzicielskiej miłości i domu, 
w którym będzie bezpieczne. 
Niestety coraz mniej popularna 
w Polsce jest forma pieczy 
zastępczej, która daje choć 
namiastkę rodzinnego ciepła. 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie pilnie poszukuje 
kandydatów na rodziny zastępcze.

Organizatorem Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Pleszewska insty-
tucja pilnie poszukuje kandydatów na 
rodziny zastępcze, ponieważ jest ich 
coraz mniej. - Rodzicielstwo zastępcze 
jest czasową formą pomocy dziecku 
i często jego rodzinie biologicznej, która 

znalazła się w kryzysowej sytuacji. Każ-
de dziecko ma prawo do wychowania 
w rodzinie, potrzebuje stabilizacji, po-
czucia bezpieczeństwa, troskliwej opieki 
ze strony dorosłych, akceptacji i miłości. 
Nie wszystkie dzieci jednak mają zapew-
niony prawdziwy, ciepły dom i właści-
wą opiekę ze strony swoich rodziców. 
Dla takich dzieci szansą na szczęśliwe 
dzieciństwo jest właśnie rodzina za-
stępcza, która zapewnia dorastanie 
w bezpiecznych warunkach – tłumaczy 
Agnieszka Lech, kierownik Sekcji Po-
mocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. 
Pieczy Zastępczej PCPR w Pleszewie. 

Każdy, kto zdecyduje się na pełnie-
nie funkcji rodziny zastępczej prze-
chodzi odpowiednie szkolenia, otrzy-

muje wsparcie finansowe na dziecko 
oraz wsparcie specjalistów (psy-
chologa, pedagoga, radcy prawne-
go). – Zachęcamy do kontaktu z nami. 
Opowiemy, na czym polega taka rola, 
bo o tym, jakie to bezcenne dla dzieci 
nie trzeba przekonywać. Jeżeli dziec-
ko nie ma szans na wychowanie się we 

własnej rodzinie, to rodzina zastępcza 
jest najlepszym rozwiązaniem dla jego 
prawidłowego rozwoju. To szansa na 
szczęśliwe dzieciństwo i przyszłość 
– zachęca Agnieszka Lech. 

Kontakt z PCPR w sprawie rodzin 
zastępczych: ul. K. Wielkiego 7a, tel. 
62 7420 161.

Wigilia z dowozem

Wigilia dla osób samotnych 
i potrzebujących jest 
organizowana w Pleszewie 
od kilkunastu lat. W tym roku 
z uwagi na bezpieczeństwo 
zdrowotne paczki i posiłek pojadą 
bezpośrednio do niemal 300 osób. 

Przez lata wigilia, będąca 
wspólnym wysiłkiem Urzędu MiG 
w Pleszewie, parafii i Akcji Katolic-
kiej przy parafii pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela w Pleszewie, MGOPS-u, 
Towarzystwa im. św. Brata Alberta 
i schroniska dla bezdomnych w Ple-
szewie oraz sponsorów, odbywała 
się w Domu Parafialnym. Pandemia 
zmieniła tradycję, ale dzięki wspa-
niałym ludziom, jej nie zniszczyła. 

Trzeci rok z rzędu wigilijny po-
siłek oraz świąteczne paczki zo-
stały bezpośrednio dostarczone 
do potrzebujących. – Nie mogliśmy 
jeszcze ryzykować zdrowia i życia 
podopiecznych, wśród których jest 
dużo osób starszych i schorowanych. 
Stąd dowóz, który mógł się udać tyl-
ko dzięki małym i pracowitym elfom, 
które najpierw pakowały, a później 
rozwoziły podarunki. Bardzo dzię-
kuję wszystkim zaangażowanym 
– mówi Izabela Świątek, zastępca 
burmistrza odpowiedzialna w gmi-
nie za opiekę społeczną.

waruNki NiezbędNe do utworzeNia 
rodziNy zastęPczej:

• stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
• korzystanie w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
• osoba nie karana, nie pozbawiona władzy rodzicielskiej
• zapewniająca odpowiednie warunki mieszkaniowe
• dobry ogólny stan zdrowia 

Achiel Coppyn jest drugim stulatkiem, któremu w 2022 r. życzenia składał burmistrz. 
W marcu setne urodziny obchodziła Pani Janina Kozłowska z Pleszewa. 
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Nowe wyzwania w pleszewskich wodociągach
Wraz z początkiem grudnia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie nastąpiły zmiany. 
W dyrektorskim fotelu zasiadł Marcin Kobusiński, któremu Pleszew nie jest obcy.

Zmianę w fotelu dyrektora Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Pleszewie wymusiły nowe wy-
zwania związane przede wszystkim 
z wodą i nowa wizją funkcjonowania 
firmy. Marcin Kobusiński to magi-
ster inżynier Inżynierii Środowiska 
z Kalisza. Nowy dyrektor zakładu 
posiada uprawnienia budowlane do 
nadzorowania i kierowania robota-
mi instalacyjnymi w zakresie sieci 
wodno-kanalizacyjnych. 15-letnie 
doświadczenie w branży budowalnej 
wypracował jako kierownik budowy. 
Właśnie na tym etapie kariery poznał 
Pleszew od środka, kierował bowiem 
pracami związanymi z przebudową 
kanalizacji w centrum miasta, na ul. 
Poniatowskiego oraz w Suchorzewie 
i Piekarzewie. 

nowe wyzwania
Czas na nowe wyzwania. W pierw-

szej kolejności organizacyjne i zwią-
zane z funkcjonowaniem zakładu. 
Jednak jak sam przyznaje, jest pozy-
tywnie nastawiony. - Przede mną duże 

wyzwania organizacyjne, i choć jest to 
jeszcze za krótki czas, aby wyciągać 
konkretne wnioski, pierwsze decyzje są 
już podejmowane – przyznaje Marcin 
Kobusiński. -Najważniejszą kwestią 
jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę 
i dopilnowanie, aby jej nie brakowało 
- dodaje. Planuje również inwestycje 
związane z budową nowego zakładu 
i modernizacją sieci. 

inwestycje na horyzoncie
Bardzo dużymi inwestycjami, 

które są na etapie planowania jest 
budowa nowego zakładu oraz mo-
dernizacja obiektu. Ważnym elemen-
tem są zakończone prace projektowe, 
co sprawia, że gdy tylko pojawią się 
środki, ruszy budowa. Nowy dy-
rektor zapowiada, że planowane 
jest wykonanie inwentaryzacji sieci 
i stworzenie mapy, która ułatwi dal-
szą pracę i będzie pomocna w moder-
nizacji sieci. Aby zapobiec przerwom 
w dostawie wody, które czasami po-
jawiały się w czasie dużych upałów, 
zostanie wykonany próbny odwiert 

w Lenartowicach, aby pozyskać nowe 
ujęcie wody. - Tutaj zostały już wyko-
nane prace projektowe. Mam nadzieję, 
że uda się pozyskać wodę, która zabez-
pieczy nas na przyszłość – komentuje 

Marcin Kobusiński, nowy dyrektor 
pleszewskich Wodociągów. Więk-
szą wydajność wody mają dać tak-
że ujęcia w Tursku, które przejdą 
renowację. 

Mamy światowy trakt! 

Pleszew ma międzynarodowy trakt 
rowerowy. Jest drugim w Polsce, 
który upamiętnia Światowy Dzień 
Roweru ustanowiony przez ONZ. 
Skąd ten pomysł? 

Nazwę „Trakt Światowego Dnia 
Roweru” nadano w Pleszewie kilku-
kilometrowej ścieżce rowerowej, któ-
ra wiedzie od ul. Sienkiewicza, przez 
Targową (szerzej o niej na str. 7), Li-
pową, 70 Pułku Piechoty w Pleszewie 
i dociera do stacji kolejowej PKP. 

Uroczystość odsłonięcia tablicy 
z nazwą odbyła się w ciepły paź-
dziernikowy dzień. – Postanowiliśmy 
promować nowy trakt inicjując akcję 
pod nazwą „Kolej na rower”, ponie-
waż wiedzie od starych terenów po-

kolejowych – dziś zrewitalizowanych, 
wzdłuż torów prowadzących do obec-
nie funkcjonującej stacji PKP w Kowa-
lewie – mówi burmistrz Pleszewa Ar-
kadiusz Ptak. 

Skąd taka nazwa? Światowy Dzień 
Roweru obchodzony jest 3 czerw-
ca. Ustanowiony został przez Or-
ganizację Narodów Zjednoczonych 
w 2018 r., a pomysłodawcą jest Le-
szek Sibilski – pochodzący z Jarocina 
były kolarz polskiej kadry olimpij-
skiej, miłośnik roweru, profesor, od 
wielu lat mieszkający i wykładający 
w Stanach Zjednoczonych. To on wy-
szedł z inicjatywą nadania nazwy 
„Światowego Dnia Roweru” ścieżkom 
rowerowym w kilku miastach w Pol-

sce. Pleszew nadał ją jako drugie mia-
sto, a został wybrany przez inicja-
tora, bo szczególnie propaguje ten 
rodzaj rekreacji i środka transportu. 

Inicjatywa odbiła się szerokim 
echem w świecie, a jednym z efek-

tów był udział burmistrza Pleszewa 
w panelu dyskusyjnym o polityce 
transportowej i rowerowej miast i re-
gionów podczas pierwszego szczytu 
rowerowego w Polsce organizowane-
go przez dziennik ”Rzeczpospolita”. 

Trakt Światowego Dnia Roweru otwierali wspólnie z burmistrzem pleszewscy rowerzyści. 

Fo
to

 (U
M

iG
 P

le
sz

ew
)

Marcin Kobusiński rozpoczął nową pracę 1 grudnia 2022 r. 
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społecznicy z Pleszewa 

„Kocia Łapka” w Pleszewie
Przedstawię dziś organizację realizującą zadanie własne gminy, która, jak sądzę poruszy serce  
wielu pleszewian. Tym zadaniem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Organizacja o wdzięcznej 
nazwie „Kocia Łapka” zajmuje się wolno żyjącymi kotami w gminie Pleszew.

Dwa lata temu „Kocią Łapkę” do 
życia powołały dwie aktywistki 
Małgorzata Wysocka-Balcerek oraz 
Monika Kaczmarek. W artykule opo-
wiem Wam jednak o społeczności 
aktywistów i działaczy społecznych, 
która zebrała się wokół założycielek, 
aby jak najlepiej ochraniać i ratować 
bezbronne, osamotnione, a często też 
porzucone koty.

Początkowo dla organizacji naj-
ważniejszym zadaniem była stery-
lizacja zwierząt. Jej celem jest ogra-
niczenie populacji dziko żyjących 
kotów. Bardzo szybko okazało się, że 
trzeba również koty leczyć i dokar-
miać. Największym wyzwaniem jed-
nak okazała się ich adopcja. 

Pleszewskie koty trafiają do ludzi 
dobrej woli z całej Polski. Najdalej 
dojechały do Kielc i Gdańska. Najczę-
ściej trafiają do kochających domów 
w Poznaniu i Wrocławiu. Znalezienie 
domu adopcyjnego dla kota jest chy-
ba największym wyzwaniem wolon-
tariuszek. Trzeba przygotować post 
na Facebooku (wszystkie informacje 
są na profilu „Kocia Łapka”, który po-
lubiło ponad 28 tys. osób). Następnie 
odbierać telefony od osób zaintere-
sowanych, wyjaśniać zasady adop-
cji, w tym tę najważniejszą: kot musi 
trafić do domu „niewychodzącego”. 
Okazuje się bowiem, że kot jest zwie-
rzęciem domowym, dodatkowo wy-
ratowanym z bezdomności. Dlatego 
specjaliści zajmujący się ratowaniem 
zwierząt podkreślają, że nie uratowa-
no ich po to, aby zostały rozjechane 
na ulicy. Należy również pamiętać, że 
koty to drapieżniki i w poważny spo-
sób zagrażają populacji ptaków. Dla-
tego, podkreślam raz jeszcze - miejsce 
kotów jest w domu. 

Zanim jednak koty trafią do adop-
cyjnych rodzin, muszą poczekać w do-
mach tymczasowych. Taki prowadzi 
Małgosia Balcerek w swoim domu 

- ma specjalne miejsce dla kociaków 
w budynkach gospodarczych i piw-
nicy (wyremontowane przy wspar-
ciu wolontariuszy z OHP Pleszew). 
Ponadto jeszcze inni ludzie wielkiego 
serca zajmują się tymczasowo kota-
mi. Kocia Łapka wspiera ich przeka-
zując karmę, lecząc i sterylizując koty. 
Uwaga: domy tymczasowe cały czas 
są poszukiwane. Aby mogli Państwo 
wyobrazić sobie zakres działalności 
KŁ, przytoczę liczby: od początku 
działalności organizacja wysterylizo-
wała prawie 450 kotów, a 250 kotów 
znalazło dom!

Tak szeroka działalność wymaga 
ogromnego zaangażowania Małgosi, 
Magdy i wolontariuszy działających 
na rzecz organizacji. Wymaga rów-
nież dużych pieniędzy. Budżet Miasta 
i Gminy Pleszew wspiera sterylizację 
i leczenie kotów w wysokości 30 tys. 
zł rocznie. Bardzo ciekawym pomy-
słem na zbieranie pieniędzy są orga-
nizowane dwa razy do roku interne-
towe bazarki (znajdą je Państwo na 
Facebooku). Przytoczę jeszcze ostat-
nie wydarzenie czyli „Art Na Tor” 
- licytację prac lokalnych artystów. 
Dochód z niej wesprze „Kocią Łapkę” 
i pleszewski Azyl (dla psów). Budżet 
organizacji wspierają darczyńcy in-
dywidualni, niektórzy regularnie, jak 
czyni to Małgosia Balcerek - Prezeska 
KŁ i radna Gminy Pleszew. 

Bardzo dużą pomocą dla kotów są 
zbiórki np. koców i karmy organizo-
wane przez pleszewskie i okoliczne 
szkoły. Ratowanie kotów, zmniej-
szanie liczby kotów wolno żyjących 
to niełatwe zadanie. Dzięki grupie 
wsparcia i zaangażowaniu całej rze-
szy osób (nie tylko z Pleszewa) stało 
się, mimo wszystko, zadaniem możli-
wym do realizacji. 

Drodzy Państwo - jestem pod 
ogromnym wrażeniem!

Lucyna Roszak 
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Akcja budowania domków dla bezdomnych kotów. 

Podarunki dla kotów zbierają szkoły i przedszkola.

Koty ratowane przez stowarzyszenie 
często są chore i okaleczone.

250 kotów znalazło nowy dom dzięki 
działaniom „Kociej Łapki”. 

Październik, listopad, grudzień 2022, nr 4(8)14



historia

Pleszewska "bana"
Szukając genezy pleszewskiej kolejki dojazdowej, 
zwanej też przez pleszewian „baną”, „ciuchcią” lub 
„wąskotorówką”, należy cofnąć się do początku 
lat 70. XIX wieku. To wówczas powstały plany 
przebiegu linii kolejowej z Poznania do Kluczborka. 
Pleszew miał być jednym z miast na tej trasie…

Według początkowych planów 
linia kolejowa z Poznania do Klucz-
borka miała przebiegać przez Śro-
dę Wielkopolską, Nowe Miasto nad 
Wartą, Jarocin, Pleszew, Ostrów 
Wielkopolski. Jednakże wówczas za-
częły pojawiać się sprzeciwy właści-
cieli ziemskich – najpierw Hermanna 
Kennemanna, właściciela dóbr nowo-
miejskich, jednego z największych 
posiadaczy ziemskich w ówczesnej 
Wielkopolsce, do którego następnie 
przyłączył się Juliusz von Jouanne, 
właściciel dóbr pleszewskich. Te pro-
testy sprawiły, że nie powstał dwo-
rzec kolejowy w Nowym Mieście ani 
w Pleszewie. Powstała za to stacja 
w Chociczy i w Kowalewie. Jouan-
ne i inni pleszewscy przedsiębiorcy 
bardzo szybko zrozumieli, jak wiel-
ki błąd popełnili. Stąd już w latach 
90. XIX w. podjęli starania, wraz 
z władzami powiatowymi Pleszewa 
i Krotoszyna, by uzyskać połączenie 
kolejowe pomiędzy miastami, a tak-
że z dworcem kolei normalnotorowej 
w Kowalewie. 

Te zabiegi zakończyły się powo-
dzeniem i już w roku 1898 rozpoczę-
ła się budowa kolejki wąskotorowej 
pomiędzy Pleszewem a Krotoszy-
nem. Przebiegała ona w trzech eta-
pach: najpierw odcinek z Kowalewa 
do Dobrzycy, dalej z Dobrzycy do 
Krotoszyna i wreszcie zamykający 
budowę odcinek z Pleszewa do Ko-
walewa. Kompletną konstrukcję, 
wraz z dworcem i infrastrukturą, 
ukończono w roku 1903. Jednak po-
ciągi na tych odcinkach kursowały 
już wcześniej, gdyż pierwszy pociąg 
łączący Kowalew z Dobrzycą wyru-
szył 20 września 1900 roku. Nato-
miast pierwszy skład z dworca Ple-
szew Miasto do Kowalewa wyruszył 
21 stycznia 1901 roku o godz. 11.15. 

Wyróżnikiem pleszewskiej wą-
skotorówki jest zastosowane roz-
wiązanie techniczne. W 1899 roku 
uzyskano zgodę na położenie tzw. 
trzeciej szyny, dzięki której uzy-
skano tor o rozstawie 750 mm (tzw. 
wąski tor) i tor o rozstawie 1435 
mm (tzw. normalny tor). Zabieg ten 

umożliwia kursowanie na trasie za-
równo składów normalno-, jak i wą-
skotorowych. Obecnie jest to jedyny 
trójszynowy tor w Polsce. Kolejka 
rozwijała się prężnie w okresie mię-
dzywojennym, natomiast w okresie 
okupacji nastąpiła jej rozbudowa. Od 
1943 roku Niemcy siłami polskich 
więźniów budowali odcinek z Plesze-
wa do Broniszewic, który oddano do 
użytku 7 stycznia 1945 roku. W tym 
momencie długość pleszewskiej kolei 
wąskotorowej wyniosła 50 kilome-
trów: odcinek z Pleszewa do Kroto-
szyna liczył 39 kilometrów, a odci-
nek z Pleszewa do Broniszewic - 11 
kilometrów. W okresie PRL-u, w roku 
1948 pojawiła się jeszcze na krótko 
idea przedłużenia kolejki o odcinek 

z Broniszewic do Chocza (o długości 
4 kilometrów), ale projekt ten nigdy 
nie doczekał się realizacji. 

Apogeum działalności kolejka 
miała w latach 70. XX wieku. W 1972 
roku zatrudniała 135 pracowników. 
Od tego momentu zaczął się jednak 
jej powolny schyłek. W 1976 roku zli-
kwidowano połączenie do Bronisze-
wic, a 10 lat później znikło połączenie 
do Krotoszyna. W 2000 roku kolej-
ka obchodziła swoje 100-lecie, zaś 
w czerwcu 2001 roku miał miejsce 
ostatni kurs pod szyldem Polskich 
Kolei Państwowych. Jednak dzięki 
trafnym decyzjom miejskich władz 
samorządowych tereny pokolejowe 
w Pleszewie zostały zrewitalizowane 
i służą dziś instytucjom kultury. 

Katarzyna Rutkowska  
– Muzeum Regionalne  

w Pleszewie
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Pocztówka z 1920 r. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie 
z napisem „Mały dworzec”. Duży dworzec to dworzec w Kowalewie.
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Jubileusz Pleszewa na kartach kalendarza 

Styczeń to dekret Przemysła II, na 
mocy którego powstał Pleszew.  
Grudzień to najbardziej okazałe in-
westycje odrodzonego samorządu. 
A pomiędzy nimi przegląd kilkuse-
tletniej historii miasta. Tradycyjny 
pleszewski kalendarz już dostępny! 

Pleszewski kalendarz ścienny wy-
dawany przez MiG Pleszew, redago-
wany przez Muzeum Regionalne to już 
tradycja. Pierwszy powstał w 2008 r. 
i dziś jest prawdziwą perełką wśród 
tego typu wydawnictw w Polsce. Te-

matem przewodnim jest zawsze hi-
storia – najczęściej dotycząca MiG 
Pleszew, ale i całej Ziemi Pleszewskiej. - 
W przeszłości na kartach kalendarza pu-
blikowane były m.in. dzieje pleszewskiej 
motoryzacji, przedsięwzięcia rozrywko-
we przedwojennego miasta, drewniane 
kościoły, a z okazji 100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego – udział Pleszewa i ple-
szewian w tym zakończonym sukcesem 
zrywie niepodległościowym – wylicza 
Adam Staszak, dyrektor muzeum. 

Kalendarz na 2023 r. upamiętni jubi-

leusz 740-lecia Pleszewa. Znalazło się 
w nim 12 najważniejszych wydarzeń 
z historii miasta - począwszy od doku-
mentu księcia poznańsko-kaliskiego 
Przemysława II z 1283 r. nadającego 
Pleszewowi prawa miejskie, na najbar-
dziej okazałych inwestycjach odrodzo-
nego samorządu skończywszy. Jest też 
o pożarze miasta, historii gminy ży-
dowskiej i odzyskaniu niepodległości.

Kalendarz można nabyć w Muzeum 
Regionalnym w Pleszewie w cenie 
30 zł.
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Wydarzenia kulturalne

urodziNy zajezdNi kultury Zajezdnia Kultury 
w Pleszewie świętowała 3 urodziny. Podczas 
jubileuszowego koncertu wystąpił Maciej Gołyźniak Trio. 

Muzyka w kościelNej Nawie Kolejny raz muzyka 
klasyczna zabrzmiała w kościołach z terenu całej gminy. 
Zwieńczeniem był Koncert Papieski w pleszewskiej farze.

NiebaNalNi W Zajezdni Kultury wyłoniono 
najpiękniejsze, niebanalne głosy. W finale znalazło się 
jedenaście wokalistek z całej Polski.

rafał blechacz Niesamowity koncert wybrzmiał 
w murach Państwowej Szkoły Muzycznej w Pleszewie. 
Wystąpił tam Laureat XV Konkursu Chopinowskiego 
– Rafał Blechacz.

sPotkaNie autorskie z MoNiką sobień-Górską 
i roberteM GórskiM W ramach Święta Biblioteki 
odbyło się spotkanie z Moniką Sobień-Górską i Robertem 
Górskim - polskim artystą kabaretowym i satyrykiem.

koNcert closterkeller W Zajezdni Kultury 
w Pleszewie zagrał zespół Closterkeller na czele 
z legendarną wokalistą Anją Orthodox.

sarius – koNcert Młodzież w Zajezdni Kultury 
w Pleszewie rozgrzał Sarius. Raper wykonał swoje 
najpopularniejsze kawałki m.in. „Wiking”.

aNNa Guzik W niezwykłą podróż artystyczną zabrała 
pleszewian aktorka Anna Guzik. Jej recital zatytułowany 
„Bez/senna” łączył w sobie kilka warstw – muzyczną, 
filmowo-multimedialną i słowną.

NocNa zMiaNa bluesa Legendarny zespół Nocna 
Zmiana Bluesa ze Sławkiem Wierzcholskim na czele  
dał gorący koncert zgromadzonym w Zajezdni Kultury.

sPotkaNie z daGMarą leszkowicz-zaluską 
W Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z autorką 
pleszewskiej sagi „Dziewczyna z kamienicy” Dagmarą 
Leszkowicz-Zaluską.

szoPki bożoNarodzeNiowe W Muzeum 
Regionalnym odbyło się podsumowanie I edycji 
Pleszewskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. 
Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 59 szopek.

kartka bożoNarodzeNiowa Jak co roku Dom 
Kultury w Pleszewie zorganizował ogólnopolski konkurs 
na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Wpłynęło 
blisko 2000 prac. Nagrody wręczono podczas gali.

zaduszki MuzyczNe Tradycyjnie w Zajezdni Kultury 
odbyły się Zaduszki Muzyczne organizowane przez Mu-
zyczną Strefę Kultury. Wystąpili: Maciej Lipina, Q-Artist & 
Aleksandra Lechocińska oraz Another Queen Tribute.

10 teNorów Prawdziwą muzyczną ucztę zaserwowali 
tenorzy w Hali Sportowej. 10 Tenorów czarowało głosem 
pojedynczo oraz w grupach.

wieczór PieśNi PatriotyczNych Lokalni patrioci 
zgromadzili się na Wieczorze Pieśni Patriotycznych 
w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Spotkanie 
zorganizowano z okazji Święta Niepodległości.

(Fot. Archiwum: MR w Pleszewie, BPMIG w Pleszewie, Zajezdnia Kultury, UMiG Pleszew)
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Nie bądź obojętny na los bezdomnych! 

Kiedy temperatura na zewnątrz 
gwałtownie spada, nie 
zapominajmy, że są osoby, które 
mogą potrzebować naszej pomocy. 
Nie bądźmy obojętni i alarmujmy 
Policję za każdym razem, kiedy 
ktoś jest narażony na wychłodzenie 
organizmu. Wystarczy jeden telefon, 
aby uratować komuś życie.

Jak co roku w okresie zimowym 
policjanci zwracają się do wszystkich 
z apelem, aby nie byli obojętni na czy-
jąś krzywdę. Chodzi tu oczywiście 
o osoby bezdomne, które mogą cierpieć 
z powodu zimna. Jeśli widzimy takiego 
człowieka, nie wahajmy się zadzwonić 
na numer alarmowy, aby powiadomić 
o tym funkcjonariuszy. Każde takie 
zgłoszenie jest sprawdzane.

Okres jesienno-zimowy to czas, gdy 
policjanci podczas patroli zwracają 
większą uwagę na miejsca, gdzie mogą 

szukać schronienia i nocować bezdom-
ni. Są to zazwyczaj pustostany, ogród-
ki działkowe, altanki. Aby się rozgrzać, 
często bezdomni w takich miejscach 
rozpalają ogniska, co bywa bardzo nie-
bezpieczne. Policjanci oferują pomoc 
każdemu, kto jej potrzebuje - odnaj-
dując takie osoby proponują przewie-
zienie ich do ośrodków, w których jest 
ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek 
i przespać się w godnych warunkach.

Bardzo często osoby nietrzeźwe, 
wieczorem i w nocy na zimnie siedzą 
w parkach, na przystankach komuni-
kacji miejskiej lub w innych miejscach. 
Najczęściej tacy ludzie, z powodu wy-
pitego alkoholu, nie odczuwają zimna 
i dlatego są narażeni na śmierć. Jed-
nym z najczęstszych, a zarazem naj-
bardziej mylnych mitów jest ten, że na 
rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To 
nieprawda. Faktycznie, przez chwilę 

osoba pijąca czuje ciepło, za chwilę jed-
nak jej organizm jest jeszcze bardziej 
narażony na wyziębienie. Dużym nie-
bezpieczeństwem jest wychodzenie na 
zewnątrz będąc pod wpływem alkoho-
lu. Tacy ludzie wymagają od nas szcze-
gólnej pomocy – człowiek nietrzeźwy 
szybciej traci ciepło.

Jesienno-zimową porą na wychło-
dzenie organizmu są także szczególnie 
narażone osoby starsze oraz samotne, 
które z różnych przyczyn nie mogą 
poradzić sobie z codziennymi czynno-
ściami, jak choćby napalenie w piecu. 
Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego 
samotnie nie wstydźmy się zaoferować 
pomoc. Należy pamiętać, że są ośrodki, 
w których taka osoba otrzyma opiekę 
i będzie bezpieczna. Funkcjonariusze 
informują ośrodki pomocy społecznej 
o osobach, które z racji wieku, nieza-
radności, bądź trudnej sytuacji ma-

terialnej mogą stać się potencjalnymi 
ofiarami wychłodzenia organizmu. 

Policjanci jak co roku, codziennie 
współpracują w tym zakresie ze Stra-
żą Ochrony Kolei, ośrodkami pomocy 
społecznej. Jednak, aby dotrzeć do 
wszystkich osób potrzebujących po-
mocy, potrzebna jest reakcja nie tylko 
służb, ale każdego człowieka. Dlatego 
funkcjonariusze podkreślają, jak waż-
ne jest zaangażowanie i informowanie 
ośrodków pomocy społecznej o oso-
bach bezradnych, samotnych i bez-
domnych potrzebujących pomocy.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każ-
dego z nas jest reagowanie na ludzką 
krzywdę. Nie bądźmy obojętni. Wy-
starczy tylko jeden telefon pod numer 
112 lub bezpośrednio do dyżurnego 
naszej komendy pod nr 47 77 58200, 
by uchronić kogoś od wychłodzenia 
i uratować czyjeś życie.

st. asp. Monika Kołaska  
KP Policji w Pleszewie

okiem seniora

Dla Seniorów, o Seniorach, z Seniorami 
Społeczeństwo się starzeje. To niezaprzeczalny fakt, o którym mówi się głośno.  
Seniorów zatem przybywa. I świetnie – bo przecież jesteśmy potrzebni młodemu pokoleniu. Pomagamy, 
wspieramy, służymy wiedzą i życiowym doświadczeniem. Ale też od młodszych potrzebujemy nieco 
w zamian – choćby troski czy zainteresowania. Albo takiego „Pleszewskiego Panelu Senioralnego”. 

Panel Senioralny dla pleszewskich 
Seniorów został zorganizowany już 
po raz drugi. Wzięło w nim udział 
około dwustu osób. Okazją do zorga-
nizowania wydarzenia był Europejski 
Dzień Seniora obchodzony 20 paź-
dziernika. Jego celem była integracja 
Seniorów i zaoferowanie im cieka-
wych zajęć, warsztatów, wykładów 
oraz bezpłatnych badań. 

W Zajezdni Kultury poruszane 
były tematy oszczędzania w czasach 
kryzysu, profilaktyki nowotworów 
dolnego odcinka przewodu pokar-
mowego, dobrostanu psychicznego, 
przedłużenia sprawności, a także 
dostępnych świadczeń dla seniorów. 
Ważna prelekcja dotyczyła także 

udarów mózgu oraz sposobów re-
agowania i rozpoznawania objawów. 
W części warsztatowej przy stolikach 
mogliśmy zasięgnąć porad dotyczą-
cych świadczeń pomocowych, dofi-
nansowań np. do wymiany źródła 
ciepła, zapoznać się z ofertą leków 
i suplementów dla seniorów, poznać 
ofertę kulturalną Miasta i Gminy Ple-
szew, a nawet zasięgnąć informacji 
dotyczących bezpiecznego porusza-
nia się po mieście.

Dla chętnych przygotowane zo-
stały bezpłatne punkty oferujące 
różnorodne badania. Możliwe było 
zbadanie poziomu cukru we krwi, 
cholesterolu oraz ciśnienia. Dostęp-
ne było także nieodpłatne badanie 

słuchu. Zmęczeni mogli skorzystać 
z bezpłatnej kawiarenki. Było fanta-
stycznie, bo wydarzenie to było de-

dykowane wyłącznie Seniorom, ale 
i współorganizowane z Seniorami. 
Cieszę się, że jesteśmy potrzebni! 

Ewa Siekierska

Przewodnicząca 
Pleszewskiej Rady 
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Panel senioralny to jeden z elementów Letniej Szkoły Seniora 2022 dofinansowanej  
ze środków rządowego programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”.
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Przepis na sukces  
według Mistrza Świata 
Młody, zdolny i ambitny. Jego osiągnięcia już są imponujące, ale nie 
spoczywa na laurach i ciągle chce więcej. Olaf Pera to 17-letni sportowiec 
z Pleszewa, który swoją przyszłość wiąże z boksem. O tym, czy trudno 
jest godzić sport z nauką, jak wyglądają jego treningi i o emocjach 
towarzyszącym walkom opowiedział FLESZOWI w rozmowie.

Masz dopiero 17 lat, a twoje 
sukcesy już robią wrażenie. Jesteś 
zawodnikiem kadry narodowej, 
zdobyłeś Mistrzostwo Polski 
Kadetów w boksie. Jesteś Mistrzem 
Świata w Kickboxingu. Jak do 
tego doszedłeś?
Zacząłem trenować 6 lat temu, prawie 
7. Historia jest ciekawa, ponieważ moja 
mama przypadkowo znalazła na ziemi 
ulotkę, przywiozła ją do domu i wspól-
nie z kolegami stwierdziliśmy, że fajnie 
byłoby spróbować kickboxingu. Tak 
trafiłem do klubu Ziętek Team Kalisz. 
Wcześniej miałem przygodę z piłką 
nożną i koszykówką, także sport jest 
w moim sercu przez całe życie.
Jak wyglądają twoje treningi?
Treningi odbywam codziennie, co ja-
kiś czas robię sobie dzień przerwy. 
3 razy w tygodniu trenuję w Kaliszu, 
a w pozostałe dni ćwiczę sam np. na 
siłowni lub biegam. Na zajęciach z tre-
nerem ćwiczymy głównie technikę, 
zdarzają się tzw. „zadaniówki”, czyli 
lżejsze sparingi z kolegami z klubu.
Czerpiesz inspiracje z jakichś wzor-
ców, innych zawodników?
Tak, kilka lat temu wspólnie z trene-
rem postanowiliśmy wzorować się 
na postaci, jaką jest Mike Tyson. Moje 
predyspozycje pozwoliły na zainspi-
rowanie się jego techniką i od lat w ten 
sposób trenuję. Mam nadzieję i dążę 
do tego, aby w przyszłości stać się lep-
szym od niego.
A co cię do tego motywuje?
Ciągła chęć bycia lepszym. Zawsze 

mam w głowie, że mogę osiągnąć jesz-
cze więcej i do tego dążę. Chcę być 
znanym i cenionym bokserem.
Czy w osiąganiu tych celów pomaga 
ci specjalna dieta? Musisz się 
w jakiś sposób ograniczać?
Wbrew pozorom nie. Nie mam spe-
cjalnej, narzuconej diety. Konsultuję 
się z dietetykiem, ale głównie po to, 
aby dowiedzieć się, co jest dobre dla 
osób tak aktywnych fizycznie jak ja. 
Dzięki temu wiem, że np. nie można 
najadać się do syta. Poza tym odży-
wiam się po prostu zdrowo.

Często zdarzają ci się kontuzje?
Boks nie jest sportem bardzo kon-
tuzyjnym. Moje ostatnie 3-miesięczne 
wykluczenie spowodowała kontuzja, 
której nabawiłem się podczas gry 
w koszykówkę.
Masz jakieś zainteresowania 
poza boksem?
Bardzo lubię grać właśnie w koszy-
kówkę. To tak dla urozmaicenia. Poza 
tym lubię rysować, choć na to nie mam 
zbytnio czasu.
Przejdźmy do sedna. Odbyłeś 
w swoim młodym życiu już wiele 
walk. Czy zawsze znasz swoich 

przeciwników? Jak się przygotowu-
jesz do zawodów i czy coś ci w tym 
pomaga w szczególny sposób?
Zazwyczaj nie znam swoich prze-
ciwników, a jeśli wiem, z kim będę 
miał do czynienia, staram się trochę 
przygotować, ale z wykorzystaniem 
swoich wypracowanych technik. Sta-
ram się nie mieć żadnych rytuałów, 
żeby mnie nie rozpraszały, gdyby 
ich zabrakło. Jedynym jest piosenka 
na wejście – „Dresscode”, do której 
się przyzwyczaiłem.
Jakie emocje towarzyszą wyjściu 
na ring?
Emocje są nie do opisania, ta adrenali-
na, lekki stres. Jednak trzeba nauczyć 
się go przezwyciężać, by móc się sku-
pić na samej walce. 
Rozmawiasz z przeciwnikiem 
w trakcie walki?
Nigdy mi się nie zdarzyło. Walka za-
wsze jest fair-play i nie wdajemy się 
w dyskusje. Każdy wie, po co przyje-
chał i robi swoje.
A czy w trakcie walki analizujesz 
i wyciągasz wnioski czy raczej 
się wyłączasz?
Muszę analizować. Muszę zwracać 
uwagę na błędy przeciwnika, aby 
móc je wykorzystać. Reakcja musi 
być szybka. Czasem zdarza się, że 
rywal popełnia kilka razy ten sam 
błąd. Wtedy jestem w stanie szybko 
wymyślić sposób, w jaki go „ukarać”. 
Ponadto muszę się skupić na tym, co 
mówią do mnie z narożnika, bo oni 
najlepiej widzą, co mogę jeszcze zro-

bić, aby zwyciężyć.
Jesteś zawodnikiem kadry 
narodowej. Jakie masz dalsze 
plany rozwoju?
Marzę o występie na Igrzyskach Olim-
pijskich i wiem, że jestem w stanie 
to osiągnąć. Myślę także o przejściu 
w przyszłości na boks zawodowy. To 
jest to, co chciałbym robić w życiu.
Jak udaje ci się to godzić z obowiąz-
kami np. szkolnymi?
Nie jest łatwo, ale jakoś się udaje. Bar-
dzo pomocni są nauczyciele, którzy 
rozumieją moje nieobecności. Czasem 
się zdarza, że na 3 miesiące szkoły, 
obecny jestem tylko przez miesiąc 
przez choćby obozy treningowe. 
Na zakończenie. Co możesz powie-
dzieć tym, którzy chcą spróbować, 
ale się boją lub tym, którzy są 
oporni na aktywność fizyczną?
Sport ukształtował moje życie. Dzięki 
niemu poznałem wielu ludzi i osiągną-
łem już pewne cele, a mam ich coraz 
więcej. Polecam wszystkim, ponieważ 
jest to o wiele bardziej wartościowe 
spędzanie czasu niż np. przed kom-
puterem. Co do przygody z boksem 
– każdy może spróbować, nie ma się 
czego bać. Trzeba tylko pamiętać, aby 
słuchać trenera, bo on wie najlepiej, ja-
kie błędy popełniamy i jak ich unikać. 
Nam się czasem wydaje, że robimy coś 
dobrze, ale wiedza i doświadczenie 
oraz spojrzenie na walkę „z boku” po-
kazuje, że nie zawsze mamy rację.

Przepis na sukces?
Upór, determinacja i ciągła praca. 

Chcę być najlepszy w tym, co robię i to jest 
dla mnie największa motywacja. Nie chcę, 
żeby ktoś był lepszy ode mnie – przyznaje 
Olaf Pera, Mistrz Polski w Boksie.
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Zdobyte tytuły:

Mistrzostwo Polski  
Kadetów w Boksie

Mistrzostwo Świata 
w Kickboxingu

Październik, listopad, grudzień 2022, nr 4(8)18



Moc dobroci z Poczty  
Świątecznych Życzeń

Do skrzynki na życzenia świątecz-
ne ustawionej pod pleszewskim Ra-
tuszem wpłynęło mnóstwo kartek! 
Dziękujemy wszystkim, jesteśmy 
pełni podziwu dla waszej kreatyw-
ności i pomysłowości. Poniżej publi-
kujemy najbardziej spektakularne 
kartki, a zwycięzców ogłosimy na 
Facebooku oraz skontaktujemy się 
z nimi indywidualnie.

treść życzeń:
Mikołaju, Mikołaju Święty, przynieś 

pleszewianom prezenty, kasy pełne 
worki i dobre humorki. Zdrowia wspa-
niałego i Nowego Roku udanego!

życzy: klasa IIC, SP nr 2 w Pleszewie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim: własnego skrawka 
nieba, miłości, nadziei, zadumy nad pło-
mieniem świecy, filiżanki dobrej, pach-
nącej kawy, piękna poezji, muzyki, ro-
dzinnych świąt, odpoczynku, zwolnienia 
oddechu, nabrania dystansu do tego, co 
wokół, chwil roziskrzonych kolędą, po-
koju wokół i Szczęśliwego Nowego Roku!

życzą: Biedroneczki z Publicznego 
Przedszkola w Lenartowicach, 

Oddział w Grodzisku

Drodzy Pleszewianie! Czego życzyć 
osiołkowi, z uważnymi oczami, ze sta-
jenki betlejemskiej? Życzymy mu, żeby 
nie był zawsze szary, żeby był czasem 
łaciaty. Żeby osiołek nie był stale upar-
ty jak osiołek. Życzymy wołowi, żeby 
nie ryczał na całe gardło. Życzymy pa-
stuszkom, żeby mieli ładną pogodę, żeby 
deszcz na nich nie chlapał, kiedy pilnują 
owiec, żeby byli zawsze w dobrym humo-
rze, nawet kiedy muszą wstać o piątej 
rano. Życzymy aniołom, żeby nie tylko 
fruwali, ale chodzili po ziemi z ludźmi, 
nie zazdrościli archaniołom. Życzymy 
trzem Królom, żeby nie zabłądzili i po-
wrócili do swych domów. Życzymy świę-
temu Józefowi, żeby nie osiwiał. Żeby był 
zawsze uśmiechnięty. Życzymy małemu 
Jezusowi, żeby Go wszyscy kochali, cho-
ciaż Go nie widać. Życzymy sobie, żeby-
śmy byli lepsi, nie tylko na święta, kiedy 
się dostaje prezenty.

życzą: Grupa Przedszkolna 
„Pszczółki”, ZSP Lenartowice 

– Oddział w Rokutowie  
wraz z rodzicami oraz 

wychowawczynią Aleksandrą Osuch

Marcin Geppert 
stopień służbowy: 
Podinspektor w straży Miejskiej 
Tel. 62 74 28 333 
e-mail: straz@pleszew.pl

Chociaż nie jest strażnikiem, ze 
Strażą Miejską i bezpieczeństwem 
miasta jest związany każdego dnia 
od 15 lat. Jego głównym zadaniem 
jest kontrolowanie monitoringu 
miejskiego. - Choć na co dzień w swo-
jej pracy nie mam bezpośredniego 
kontaktu z ludźmi, wiem, że mogę im 
pomagać – mówi Marcin Geppert 

i przyznaje, że lubi to, co robi.
Jest rodowitym pleszewianinem. 
Prywatnie ojciec, który wolne chwi-
le poświęca dwójce dzieci. Lubi 
z nimi rysować, grać w gry i oglądać 
bajki. Interesuje się sportem, a kon-
kretnie piłką nożną, siatkówką i te-
nisem ziemnym. Ceni sobie także 
dobrą muzykę.

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 
organizuje konkurs z nagrodami! Na 
czym polega zabawa? Wytnij kupon, 
wypełnij go, odpowiedz na pytanie 
konkursowe i przynieś do urzędu.
Wypełnione kupony przyjmować 
będziemy w dniach 2-13.01.2023  r. 
w Biurze Prasowym pleszewskiego 
ratusza (pok. 108, I p.). 

Zwyciężą 3 pierwsze osoby, które 
w tym terminie dostarczą kupony 
z poprawną odpowiedzią.

Do wygrania bezprzewodowe 
głośniki bluetooth!

Dostarczając kupon akceptujesz warunki 

regulaminu, który jest dostępny na stronie  

www.pleszew.pl/regulamin

konkurs „Wytnij – przynieś - wygraj”

twój urzędnik
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bobasy PPl

Antonina Kowańska  

ur. 07.05.2022 r.

Wojciech Matyniak  

ur. 17.06.2022 r.

Oliwia Skalska  

ur. 14.08.2022 r.

Nikodem Penkala  

ur. 08.03.2022 r.

Antonio Brugger  

ur. 13.04.2022 r.

Jan Szymczak 

ur. 14.03.2022 r.

Michał Stanisław Pietrzak 

ur. 22.06.2022 r.

Zdjęcia pochodzą ze zbioru fotografii nadesłanych 

przez rodziców dzieci. Fotografie kolejnych 

maluchów urodzonych w roku 2022 i 2023 

publikowane będą w następnych numerach. 

Zdjęcia niemowląt w „pleszewskich bodziakach” 

można nadsyłać na adres rzecznik@pleszew.pl.

wytNij – PrzyNieś - wyGraj

ilu minutowym miastem jest Pleszew?

Imię i nazwisko .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Odpowiedź: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Park Wodny „Planty”, ul. SportowaPark Wodny „Planty”, ul. Sportowa

Szkoła Podstawowa
w Kuczkowie

Publiczne Przedszkole
w Brzeziu

FAMOT, ul. FabrycznaFAMOT, ul. Fabryczna

Plac Wolności 5 (DPS)Plac Wolności 5 (DPS)

OSP Pleszew, ul. OgrodowaOSP Pleszew, ul. Ogrodowa

PSP Pleszew, ul. SłowackiegoPSP Pleszew, ul. Słowackiego Urząd Skarbowy, ul. BoguszaUrząd Skarbowy, ul. Bogusza

ZSP w Taczanowie

ZSP w Lenartowicach

Przedszkole 
w Marszewie

OSP Kowalew
Urząd Miasta i Gminy, ul. RynekUrząd Miasta i Gminy, ul. Rynek

PCMPCM

ZSP nr 3, ul. KrzywoustegoZSP nr 3, ul. KrzywoustegoEuropejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca obchodzony w paź-
dzierniku po raz kolejny stał się oka-
zją do przeprowadzenia wielkiej akcji 
szkoleniowej z zakresu pierwszej po-
mocy. W ramach wydarzenia „Razem 
dla Życia i Zdrowia” na pleszewskim 
Rynku oraz we wszystkich szkołach 
i przedszkolach z terenu MiG Pleszew 
punktualnie o godzinie 12:00 roz-
poczęto resuscytację krążeniową. 
Pod okiem ratowników, pielęgniarek 
i strażaków, po krótkim szkoleniu, 
dzieci, młodzież i dorośli przystąpili 
do wykonywania masażu serca na po-

nad 30 stanowiskach na rynku oraz 
w swoich placówkach. Akcja trwała 
nieprzerwanie pół godziny. 

Podczas wydarzenia starsze dzie-
ci uciskały na fantomach, natomiast 
młodsze – na misiach. - To kolejna taka 
akcja w Mieście i Gminie. Mam nadzieję, 
że będzie kontynuowana w kolejnych 
latach na jeszcze większą skalę, po-
nieważ bardzo ważne jest, aby uświa-
damiać i oswajać ludzi z ratowaniem 
życia – mówi Izabela Świątek, zastęp-
ca burmistrza, pomysłodawca akcji. 
– Główną siłą napędową akcji jest Domi-
nik Kołaski - ratownik medyczny i jego 

e k i p a 
z „Ra-
townicy Medyczni 
Dzieciom” i WOPR 
Gołuchów. Bez nich 
ta akcja nie mogła-
by się odbyć. Pomagały też służby 
z Pleszewskiego Centrum Medycznego, 
strażacy z PSP i OSP Gminy Pleszew, 
pleszewska policja, Straż Miejska, Cen-
trum Wolontariatu i Fundacja Anima-
cja. Jesteśmy chyba jedynym miastem 
w Polsce, które podjęło się tak wiel-
kiego i potrzebnego wydarzenia tego 
typu – dodaje Świątek. 

W tym roku liczba uczestników po-
większyła się o uczniów szkół ponad-
podstawowych, w przyszłym plano-
wane jest włączenie w akcję zakładów 
pracy. Dodatkowo swoje stoisko miał 
pleszewski Sanepid, który sprawdzał 
poziom CO² w płucach i uświadamiał, 
jak zachowuje się organizm po alko-
holu za pomocą alkogogli. 

W ramach akcji jedna z działają-
cych w Pleszewie światowych firm 
już po raz drugi zakupiła zewnętrz-
ne defibrylatory AED do publicz-
nych placówek. Zostały przekazane 
do Zespołu Szkół Publicznych nr 3 
w Pleszewie, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Kuczkowie oraz Publicz-
nego Przedszkola w Brzeziu. Obecnie 
w MiG Pleszew znajduje się 15 defi-
brylatorów AED.

Razem dla Zdrowia i Życia 
Pół tysiąca na rynku, ponad pięć tysięcy w szkołach 
i przedszkolach. To akcja „Razem dla Zdrowia i Życia”,  
czyli wielkie wspólne szkolenie z umiejętności ratowania 
ludzkiego życia. Pleszew zorganizował ją już po raz drugi.
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Przy każdym stanowisku nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwał ratownik, pielęgniarka lub strażak.

Mapa aed na terenie gminy pleszew
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Ogólnopolski festiwal filmowy 

Przez dwa listopadowe dni odbywał 
się w Pleszewie „Bana Film Festiwal’. 
Z całej Polski wpłynęło na konkurs 
niemal 100 krótkometrażowych 
filmów dokumentalnych 
i fabularnych. 

Taki festiwal to nowy rozdział 
w pleszewskiej kulturze. - Stawiamy 
na kino nowe, kino młodych twórców, 
kino studentów. Mamy nadzieję, że 
przyszłość kina tego typu będzie się 
kreowała wraz z tym festiwalem. Spo-
śród tych stu filmów wybraliśmy 21, 
które walczyły o statuetki i nagrodę 

finansową czyli nasze Grand Prix, któ-
re przyznaje publiczność w głosowa-
niu – mówi Paweł Sarbinowski – po-
mysłodawca i organizator festiwalu. 

Widzowie przyznali festiwalową 
nagrodę główną filmowi zatytułowa-
nemu „Stancja” w reżyserii Adriana 
Apanela. Gościem specjalnym festi-
walu był Tadeusz Szczepański – po-
chodzący z Pleszewa profesor łódzkiej 
„filmówki”, historyk filmu i krytyk. 
Wystąpił z bardzo ciekawym wykła-
dem o kolei w filmie. Otrzymał także 
honorową nagrodę od Burmistrza MiG 

Pleszew oraz zainaugurował specjalną 
kolejową Pleszewską Galerię Zasłużo-
nych dla Sztuki Filmowej odsłaniając 
tabliczkę ze swoim nazwiskiem. 

W ramach Bana Film Festiwalu od-
był się także blok filmowy dla dzieci 
w pleszewskim filmie, warsztaty fil-
mowe oraz wernisaż wystawy „Art 
Na Tor” – przedsięwzięcia, które zor-
ganizował pleszewski artysta Sławek 
Danielski. Dochód z licytacji dzieł 
pleszewian zasilił fundusze pleszew-
skiego stowarzyszenia pomagającego 
zwierzakom „Kocia Łapka”.

Tadeusz Szczepański jako pierwszy  
ma swoje miejsce w Pleszewskiej Galerii 
Zasłużonych dla Sztuki Filmowej.
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