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Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica

I Liceum Ogólnokształcące
im. St. Staszica w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 38. Tel 62 508 00 44
www.lopleszew.pl, lopleszew@lopleszew.pl
Nabór na rok szkolny 2018/2019
I Liceum Ogólnokształcące:
Klasa 1a
LEKARSKA
• przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
• języki obce: j.angielski, j.rosyjski/j.niemiecki
Klasa 1b
EKONOMICZNO – INŻYNIERSKA
• przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka/geografia, informatyka
• języki obce: j.angielski na poziomie dwujęzycznym,
j.rosyjski/j.niemiecki/j.francuski
Klasa 1c
MEDYCZNA
• przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
• języki obce: j.angielski, j.francuski/j.niemiecki
Klasa 1d
EUROPEJSKO – PRAWNA
• przedmioty rozszerzone: geografia, wos, historia
• języki obce: j.angielski, j.francuski/j.niemiecki
Klasa 1e
ARTYSTYCZNO – HUMANISTYCZNA
• przedmioty rozszerzone: j.polski, historia sztuki/wos,
historia
• języki obce: j.angielski, j.niemiecki/j.rosyjski
W każdym z oddziałów możliwe jest utworzenie grupy
dwujęzycznej
Współpracujemy z następującymi instytucjami:
• Pleszewskie Centrum Medyczne
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pleszewie
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• UAM - Instytut Myśli i Kultury Politycznej
• UAM - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
• UAM – Wydział Chemii
• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
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Atuty naszej Alma Mater:
bezpieczny, sprzyjający nauce klimat szkoły,
relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu
wycieczki krajowe i zagraniczne
e-dziennik
największe w powiecie sukcesy sportowe
boisko „Orlik”
wykwalifikowana kadra pedagogiczna
nauka w systemie jednozmianowym
wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
certyfikaty „Szkoła z klasą” i „Nauczyciel z klasą”, „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła odkrywców talentów”
edukacja filmowa, muzyczna i teatralna
udział uczniów w kursach z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęciach dziennikarskich, nauce pływania,
zajęciach artystycznych
stypendia naukowe
medale dla najlepszych absolwentów
kółko fotograficzne
chór szkolny
rozwijanie zdolności muzycznych w zespole wokalno-instrumentalnym
imprezy integracyjne
projekty edukacyjne: „Klasa akademicka”, „Śpiewająca
Polska”, „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
teletransmisja wykładów akademickich
liczne wyjazdy na zajęcia na wyższych uczelniach
ZNAJDŹ NAS NA
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
INTERNETOWĄ

www.lopleszew.pl
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Zespół Szkół Usługowo
- Gospodarczych w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 36. Tel./fax 62 508 11 55
www.zsug.pleszew.pl, zsug.pleszew@wp.pl
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Zespół Szkół Technicznych
w Pleszewie
ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew. Tel. 62 742 11 65.
Internet: www.zsz-pleszew.pl, email: sekretariat@zsz-pleszew.pl
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Od 55-ciu lat szkoła kształci młodzież uzyskującą
kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele są ekspertami
w swoich zawodach. Dysponujemy nowoczesną bazą.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w przystosowanych
do tego pracowniach wyposażonych w sprzęt audiowizualny (kamery, monitory, tablice multimedialne), pomoce dydaktyczne w postaci plansz, gablot,
eksponatów, działających mechanizmów, narzędzi
i przyrządów pomiarowych, filmów dydaktycznych
i prospektów.
Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę, w której
znajduje się około 30000 woluminów, a wśród nich
wszystkie lektury obowiązkowe, książki i czasopisma
naukowe. W czytelni znajduje się osiem stanowisk
komputerowych z dostępem do internetu. Szkoła posiada trzy nowoczesne pracownie komputerowe, dwie
sale sportowe i siłownię oraz boisko wielofunkcyjne.
Zajęcia praktyczne organizuje szkoła. Odbywają
się one w Centrum Kształcenia Praktycznego, w szkolnych pracowniach gastronomicznych. Utrzymujemy
bliskie kontakty ze szkołami wyższymi. Nawiązaliśmy
współpracę ze szkołą partnerską Berufsbildende
Schulen Ammerland z Niemiec. W ramach tej współpracy nasza młodzież odbywa praktyki zawodowe
w Niemczech.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projektach europejskich: „Kompetencje kluczowe drogą
do kariery”, „Czas zawodowców” czy „Kompetentni
zawodowo”, gdzie nabywają nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy. Na terenie szkoły funkcjonują
kółka: historyczne, polonistyczne, recytatorskie, teatralne, ekonomiczne, chemiczne, sportowe. Działa
Samorząd Uczniowski i szkolne radio. Uczniowie
biorą udział w różnych olimpiadach i konkursach
osiągając znaczące wyniki.
W sporcie zostaliśmy sklasyfikowani we współzawodnictwie szkół średnich województwa wielkopolskiego na wysokim miejscu. Przyczyniły się do tego
sukcesy drużyny lekkoatletów i koszykarzy.
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63-300 Pleszew, Al. Wojska Polskiego 4. Tel/fax. 62 742 89 75, 62 742 18, 32
63-300 Pleszew,
Al. Wojska Polskiego
4, tel./fax 62 742 89 75; 62 742 18 32
www.ckp-pleszew.pl,
sekretariat@ckp-pleszew.pl
www.ckp-pleszew.pl sekretariat@ckp-pleszew.pl

praktyczna nauka zawodu

w nowoczesnych pracowniach
Oferujemy młodzieży profesjonalne kształcenie praktyczne
zbudowane na gruncie ponad 20 – letniego doświadczenia,
realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Umożliwiamy naukę zawodu poprzez zdobywanie umiejętności
praktycznych w warunkach rzeczywistych stanowisk pracy.
Do dyspozycji uczniów pozostaje 17 nowocześnie
wyposażonych pracowni. Na szczególną uwagę zasługują:
3 pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC);
kompleksowa pracownia mechatroniki; nowoczesna pracownia
kosmetyczna; 2 pracownie mechaniki pojazdów samochodowych;
pracownia elektrotechniki pojazdów samochodowych; pracownia
elektroniki; pracownia spawalnicza; 2 pracownie komputerowe.
Obecnie kształcenie praktyczne realizowane jest głównie
dla zawodów: technik mechatronik, technik pojazdów samoch.,
technik informatyk, technik mechanik, technik handlowiec,
mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, sprzedawca,
operator obrabiarek skrawających.

egzaminy zawodowe w CKP
Każdego roku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w naszym ośrodku przystępuje średnio 300
zdających. Są to absolwenci szkół zawodowych i średnich
technicznych oraz uczestnicy naszych kwalifikacyjnych kursów
zawodowych. Posiadamy Upoważnienia Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Poznaniu do zorganizowania pisemnej części
egzaminu w formie elektronicznej dla wszystkich kwalifikacji
oraz dla praktycznej części egzaminu dla 16 kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach: technik mechatronik, technik
pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik usług
kosmetycznych, technik administracji, technik transportu
drogowego, sprzedawca.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Nasze Centrum umożliwia wszystkim osobom dorosłym zdobycie
kwalifikacji oraz zawodu na Kwalifikacyjnych Kursach
Zawodowych (KKZ). Są to kursy bezpłatne realizowane głównie
w formie zaocznej (weekendowej), a czas nauki każdej kwalifikacji
nie przekracza 1 roku. Oferta naszych KKZ jest wciąż rozszerzana.

OFERTA KWALIFIKACYJNYCH
KURSÓW ZAWODOWYCH
Operator obrabiarek skrawających
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Monter mechatronik
Ślusarz
Technik transportu drogowego
Technik usług kosmetycznych
Technik administracji
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KURSY DOSKONALĄCE w CKP

diagnosta samochodowy
operator obrabiarek CNC

spawacz (MAG, TIG, elektroda)

sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Absolwenci naszych kursów uzyskują stosowne Zaświadczenia
MEN, MIiR, Świadectwa Instytutu Spawalnictwa i znajdują
skutecznie zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy.

To nas wyróżnia !!!
 realizujemy KKZ i kursy doskonalące dostosowane do
potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy
 współpracujemy z przedsiębiorstwami: FAMOT Pleszew
Sp. z o.o., SPOMASZ Pleszew S.A., MAHLE Krotoszyn,
Pratt & Whitney Kalisz, JAFO SA w Jarocinie
 z OKE w Poznaniu, MEN, Kuratorium Oświaty, Powiatowymi
Urzędami Pracy z całej Polski, Instytutem Spawalnictwa w
Gliwicach, Instytutem Technologii Eksploatacji –
Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu,
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu
 dajemy możliwości uzyskania europejskich kwalifikacji
spawalniczych; prawa jazdy kategorii B, C, C+E
 przygotowujemy do egzaminów zawodowych OKE
 organizujemy wycieczki do przedsiębiorstw
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Zespół Placówek
Specjalnych w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Osiedlowa, 1. Tel./fax 62 742 78 77
www.zps.pleszew.pl, e-mail: sekretariat@zps.pleszew.pl
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami
niepełnosprawności intelektualnej.
W skład Zespołu wchodzą:
SZKOŁA
PODSTAWOWA
nauka trwa 8 lat

SZKOŁA
PRZYSPOSABIAJĄCA
DO PRACY
nauka trwa 3 lata

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
nauka trwa 3 lata

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu:
- lekkim
- umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:
- umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu:
- lekkim
Uczniowie kształcą się w zawodach: kucharz,
piekarz, ślusarz, mechanik pojazdów
samochodowych.
Praktyki odbywają się u rzemieślników i w CKP
w Pleszewie, a w zawodzie kucharz w szkole

Obecni uczniowie gimnazjum kontynuują naukę na tym etapie kształcenia do 2019r.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest integralną częścią Zespołu Placówek Specjalnych. MOW przeznaczony jest dla chłopców z upośledzeniem
umysłowym stopnia lekkiego do 18 roku życia. Placówka o charakterze
resocjalizacyjno-rewalidacyjnym ma na celu wspieranie rozwoju i wychowanie młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz eliminowanie
przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego. Ośrodek zapewnia
całodobową, pełną opiekę specjalistyczną.

W placówce odbywają się również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe lub indywidualne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, jak również zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczone
dla dzieci od chwili narodzin do momentu rozpoczęcia przez nich nauki szkolnej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie
z dzieckiem i jego rodziną na terenie placówki lub w domu rodzinnym. Są to działania mające na celu pomoc dzieciom
z różnymi rodzajami niepełnosprawności od momentu ich wykrycia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. To wielospecjalistyczne, intensywne działania mające na celu zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, osiągnięcie przez dziecko
samodzielności życiowej na miarę jego możliwości. Terapie i zajęcia prowadzi zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, m.in. oligofrenopedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, tyflopedagodzy, surdopedagodzy,
terapeuci behawioralni autyzmu, terapeuci integracji sensorycznej. Odbywają się również zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod tj. EEG Biofeedback, Tomatis. Koordynatorem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest psycholog.
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Zespół zatrudnia nauczycieli specjalistów: oligofrenopedagogów, surdopedagoga, tyflopedagoga,
psychologa, pedagoga, logopedę.
Uczniowie mają zapewnione:
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne:
- usprawniające techniki szkolne,
- artystyczne- terapia przez sztukę,
- korygujące wady postawy,
- korygujące wady mowy,
- stymulacja wzroku,
- stymulacja słuchu,
- integracja sensoryczna,
- zajęcia z zakresu samoobsługi,
- alternatywne formy komunikacji,
- ośrodek karier.
• szeroko pojętą indywidualizację metod, form
i programów nauczania
• zajęcia w świetlicy szkolnej od 700 do 1600
• opiekę pielęgniarki,
• poradnictwo dla rodziców,
• bezpłatny dostęp do podręczników,
• bezpłatne dojazdy,
• codzienne obiady.
Szkoła posiada:
• sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane z funduszy Unii
Europejskiej,
• klasopracownie:
- biologiczno-chemiczną, techniczną,
- dwie sale komputerowe
- salę doświadczania świata,
- pracownię gastronomiczną,
- zastępczą salę gimnastyczną,
- mini siłownię,
- bibliotekę,
- świetlicę,
- warsztat stolarski.
Placówka, aby uatrakcyjnić i udoskonalić
działalność edukacyjną angażuje się w realizację różnych projektów unijnych wspierających
rozwój oraz wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci i młodzieży. Realizowane również są co
roku innowacje pedagogiczne. Uczniowie Szkoły
Przyspasabiającej do Pracy zajęcia praktyczne
realizują w Poligraficznej Spółdzielni Inwalidów
ZRYW w Pleszewie.

Od 2016r. uczniowie ZPS w ramach współpracy
międzynarodowej realizują unijny projekt edukacyjny Erasmus + w ramach akcji 2 „Partnerstwa
strategiczne.” Wymiany zagraniczne młodzieży
i nauczycieli odbywają się pomiędzy szkołami
partnerskimi z Niemiec, Turcji, Czech i Polski.
Celem projektu jest wprowadzenie długofalowych zmian oraz innowacji, w szczególności
zwiększanie osiągnięć młodych ludzi, a także
o podnoszenie jakości wczesnej edukacji.

Na terenie Szkoły działają:
• Samorząd Uczniowski,
• gazetka szkolna
„To i Owo”,
• koła zainteresowań m.in: teatralne, informatyczne, sportowe, turystyczne, muzyczne, taneczne, plastyczne, fotograficzne, ekologiczne,
geograficzne, artystyczne, j. niemieckiego,
• 18 Drużyna Nieprzetartego Szlaku.
W ramach programu „Pomost Przyjaźni” uczniowie spotykają się z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych na wspólnych zajęciach.
Szkoła organizuje wiele imprez i konkursów. Najważniejszą imprezą
jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną .
Poza tym szkoła organizuje:
- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski,
- Międzyszkolny Konkurs Piosenki,
- Międzyszkolny Turniej Kręglarski,
- Międzyszkolny Konkurs Biologiczny,
- Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej.
W konkursach biorą udział uczniowie
szkół specjalnych z byłego województwa
kaliskiego.
Przy placówce działa Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem
w przyszłość”, którego celem jest przede wszystkim tworzenie warunków do organizowania działań
mających na celu wspieranie rozwoju, rehabilitacji
i opieki nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo
lub ruchowo.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno
w Pleszewie

-Pedagogiczna w Pleszewie

63-300 Pleszew, ul.Słowackiego 14
Tel/fax. 62 7421655, e-mail :poradniapp-pleszew@plenet.pl
63-300
Pleszew, ul. Słowackiego 14
www.poradnia-pleszew.org.pl

Tel/fax. 62 742 16 55, email: poradniapp-pleszew@plenet.pl
www.poradnia-pleszew.org.pl

Diagnoza

Diagnoza
• Psychologiczna

• Psychologiczna

• Pedagogiczna
• Pedagogiczna

• Logopedyczna
• Logopedyczna

Wspieramy dzieci,
młodzież, rodziców
i nauczycieli

• Zawodoznawcza

• Zawodoznawcza

Terapia
Terapia
• Psychologiczna
indywidualna

• Psychologiczna indywidualna
Psychologiczna grupowa
i•grupowa

- Warsztaty terapeu-

• Pedagogiczna
tyczne dla dzieci 8-10

letnich z problemem lęku
• Logopedyczna
- Warsztaty „Zaradny
kot w akcji” dla dzieci 8-10
letnich z problemem złości

Konsultacje

• Pedagogiczna

• Pomoc
w identyÞkacji
• Logopedyczna
trudności edukacyjnych i
wychowawczych

Konsultacje

• Punkt konsultacyjny w każdy
pierwszy
wtorek
miesiąca
• Pomoc
w identyfikacji
trudności
i
oraz
każdyedukacyjnych
trzeci czwartek
wychowawczych
miesiąca
w godzinach od
• Doradcy zawodowego
16-17stej

Poradnia posiada uprawnienia do diagnozowania
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

• dzieci niesłyszących i słabo słyszących

• dzieci niewidomych i słabo widzących
• dzieci z autyzmem

Zachęcamy uczniów do skorzystania z pomocy
doradcy zawodowego w celu:
• Pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zawodu poprzez
indywidualne konsultacje doradcze
• Badania preferencji zawodowych niezdecydowanych uczniów lub
posiadających istotne ograniczenia zdrowotne

w godzinach od 13.30 do
15.30Serdecznie
(poniedziałki)

zapraszamy do
Serdecznie
skorzystania
z
zapraszamy do
naszej
oferty!
skorzystania
z naszej oferty!

Lorum Ipsum Dolor

1
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Powiatowa Świetlica Środowiskowa
dla młodzieży dojeżdżającej
ul. Świętego Ducha 5 (Dom Rzemiosła), 63-300 Pleszew, tel. 664 054 396.
Czynne pon. – pt. godz.: 08.00 – 17.00, e-mail: wolontariat.pleszew@gmail.com
www.wolontariat.pleszew.info; www.pcpr-pleszew.info

Oferta świetlicy skierowana
jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.

W świetlicy można bezpiecznie
i ciekawie poczekać na autobus lub
rozpoczynające się później lekcje.
Do dyspozycji młodzieży są:
- komputery stacjonarne z dostępem
do Internetu,
-piłkarzyki,
-nowoczesne gry planszowe,
-kuchnia,
-podręczna biblioteka.

Korzystanie
ietlicy
z oferty św
ATNE
jest BEZPŁ

Drodzy Gimnazjaliści!
Kończąc gimnazjum każdy z Was stanie przed pierwszym poważniejszym dylematem w życiu - gdzie kontynuować edukację i jaką wybrać
szkołę? Wybór nie jest prosty. Ta decyzja będzie miała wpływ na całą
Waszą przyszłość - praktykowany zawód, szanse na rynku pracy, przebieg
kariery zawodowej.
Aby ułatwić Wam poznanie oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego,
co roku - pierwszego dnia kalendarzowej wiosny - organizujemy „Drzwi
otwarte” w naszych szkołach.
Z myślą o Was przygotowaliśmy także specjalny przewodnik. Znajdziecie tu najważniejsze informacje o szkołach ponadgimanazjalnych,
kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji, a także propozycje zajęć
pozalekcyjnych. Skorzystajcie z tego katalogu. Wybierzcie dla siebie najlepszą szkołę!
Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Pleszewskiego oferują dobre wykształcenie. Czekają na Was doświadczeni nauczyciele, a także Wasi starsi
koledzy i koleżanki, którzy już wcześniej podjęli trafną decyzję o kształceniu w jednej z pleszewskich szkół.
Dysponujemy nowoczesną bazą oświatową. Nasi licealiści uczą się w zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie, który przeszedł rewitalizację. Obiekty Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie są po remontach i termomodernizacjach.
Dobrze wyposażone klasy, pracownie, laboratoria, biblioteki i szkolne obiekty sportowe - to wszystko oddajemy do
Waszej dyspozycji. Będziecie korzystać m.in. z nowoczesnych hal sportowo-widowiskowych oraz wielofunkcyjnych
kompleksów boisk sportowych typu „Orlik” przy ul. Hallera lub przy ul. Zielonej w Pleszewie.
Nasze szkoły współpracują z uczelniami i instytucjami. Możecie zostać uczniami klas naukowych pod patronatem m.in.: UAM, PWSZ, Uniwersytetu Medycznego, Ekonomicznego, Politechniki Wrocławskiej, Wojskowej
Akademii Technicznej, Pleszewskiego Centrum Medycznego, Policji lub firmy Famot.
Zdaję sobie sprawę z tego, szkoła to nie tylko lekcje, obowiązki, klasówki i zadania domowe. Będziecie mogli
rozwijać swoje talenty i pasje, zainteresowania sportowe, techniczne, muzyczne i artystyczne. Na pewno znajdziecie
czas na wypoczynek, rozrywkę, realizację swoich marzeń i twórczych pomysłów.
Zapraszam Was do udziału w wydarzeniach powiatowych, adresowanych do młodzieży: Festiwalu Rzemiosła
w Pleszewie, Wielkopolskich Dniach „STOP - Uzależnieniom”, Młodzieżowym Turnieju Ratowniczym, Turnieju
Motoryzacyjnym, Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej i innych konkursach. Staramy się iść z duchem czasów,
dlatego od trzech lat organizujemy Powiatowy Turniej Gier Komputerowych.
Zwracam się do Waszych rodziców. Zachęcam do aktywności w Radach Rodziców i Stowarzyszeniach Absolwentów. Bo środowisko szkolne tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także absolwenci i przyjaciele szkół.
Dyrektorzy i wychowawcy klas są otwarci na Wasze sugestie i propozycje. Wszystkim nam leży na sercu troska
o dobre wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia.
Życzę gimnazjalistom udanego wyboru szkoły, łatwej adaptacji w nowej placówce, sukcesów w nauce, wielu
nowych przyjaźni, a za kilka lat dobrych ocen na świadectwie ukończenia szkoły i pomyślnego startu w dorosłe
życie. Życzę powodzenia!
Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski
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