
Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice 

 

Dziewięciu osobom nadano w sobotę, 11 listopada, tytuł „Zasłużony dla Gminy 

Sieroszewice”. Uchwałę w sprawie nadania honorowego tytułu podjęto podczas 

sesji 19 października 2017 roku. 

 

Uhonorowane osoby to: 

 

Henryk Jędroszka ze Strzyżewa. Pracę zaczął 1 marca 1966 r. w Powiatowym 

Związku Kółek Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim i tam został 

przydzielony do Gromadzkiej Rady w Strzyżewie do prowadzenia spraw 

rolniczych. Współpracował z Kółkami Rolniczymi i Kołami Gospodyń 

Wiejskich z terenu wsi Strzyżew, Chynowa, Bogufałów i Przygodziczki. 

Prowadził doradztwo masowe i indywidualne. Po likwidacji Gromadzkiej Rady 

w Strzyżewie przeniesiony został do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 

w Przygodzicach. Następnie pracował w Gminnej Służbie Rolnej Urzędu Gminy 

w Sieroszewicach, a od 1982 r. w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego 

w Marszewie dalej pracując na rzecz gminy Sieroszewice. Później pracę podjął 

w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu należącym do 

Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ostrowie Wielkopolskim obsługując w 

dalszym ciągu Gminę Sieroszewice. Pan Henryk zajmował się wnioskami w 

sprawie dopłat bezpośrednich składanymi przez rolników i pomagał w 

prawidłowym ich wypełnianiu. Wielokrotnie organizował szkolenia masowe i 

doradztwo indywidualne dla rolników. Organizował również kursy 

uprawniające do wykonywania zabiegów ochrony roślin na terenie całej gminy 

Sieroszewice. Nawiązywał kontakty z instytucjami pracującymi na rzecz 

rolnictwa. Pełnił funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. 

W poprzednich latach był radnym Gromadzkich Rad Narodowych, a od 2006 r. 

jest radnym gminy Sieroszewice. Drugą kadencję pełni funkcję 

przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i 

Infrastruktury. Jako przewodniczący organizował objazdowe komisje w celu 

lepszego poznania terenu gminy, a tym samym potrzeb mieszkańców. Od 

czterech kadencji jest członkiem Izby Rolniczej, a od 1998 r. sekretarzem Rady 

Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach. Chętnie 

uczestniczy w imprezach lokalnych. Jest człowiekiem życzliwym, uczynnym i 

szczerym. Pan Henryk wychował dwoje dzieci: córkę i syna oraz doczekał się 

pięcioro wnucząt. Został odznaczony odznaką Zasłużony dla Województwa 

Wielkopolskiego oraz Zasłużony dla Bankowości Spółdzielczej.   

 

Roman Kamzol z Sieroszewic. Do szkoły podstawowej uczęszczał do 

Parczewa. Po skończeniu tej szkoły podjął naukę w Szkole Zawodowej 

Budowlanej w Ostrowie Wielkopolskim w zawodzie brojarz – betoniarz. Po 

ukończeniu szkoły podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. 



W 1977 r. został powołany do Służby Wojskowej w Ostrowie Wielkopolskim. 

Po odbyciu służby wojskowej zatrudnił się w firmie PKS jako kierowca 

towarowy. W firmie tej został odznaczony odznaką – brązową i srebrną, jako 

wzorowy kierowca. W 2000 r. firma rozwiązała transport towarowy, więc podjął 

pracę jako kierowca w Przedsiębiorstwie Paszowym TASOMIX w Biskupicach 

Ołobocznych. Po jedenastu latach pracy w tej firmie z przyczyn zdrowotnych 

przeszedł na rentę chorobową. Obecnie jest emeryturze. Działalność w OSP 

zaczął w szkole podstawowej w Parczewie. Po przeprowadzce z Parczewa do 

Sieroszewic zapisał się do OSP w Sieroszewicach. W krótkim czasie został 

członkiem zarządu, a później wiceprezesem oraz prezesem HDK w danej 

jednostce. W jednostce tej został odznaczony odznaką ,,Wzorowy strażak’’ oraz 

medalem brązowym, srebrnym i złotym „Za zasługi dla pożarnictwa”. W HDK 

odznaczony został pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zasłużonym dawcą 

krwi.Otrzymał także podziękowanie od Prezesa Związku OSP RP Waldemara 

Pawlaka za akcję gaszenia rurociągu w Jankowie Przygodzkim. Był także 

zawodnikiem i zarazem trenerem w klubie Iskra Sieroszewice. Obecnie jest 

członkiem tego klubu. Odznaczony został również odznaką „Zasłużony dla 

sportu”. Od 18 lat organizuje Turnieje Piłki Nożnej Oldbojów im. Jerzego 

Maląga. Jest członkiem Rady Sołeckiej w Sieroszewicach. Wraz z żoną Urszulą 

wychował czworo dzieci. Jest dziadkiem pięciorga wnucząt. 

 

Stanisława Kaszuba ze Strzyżewa. Od 1993 r. jest przewodniczącą Koła 

Gospodyń Wiejskich, a od 1958 r. członkiem tego koła. Współpracuje z Radą 

Sołecką od 1997 r. Jest inicjatorką budowy kuchni przy sali, a także 

pomysłodawczynią wielu szkoleń dla kobiet, m.in. kursu gotowania, szycia, 

prowadzenia gospodarstw domowych. Wspiera wszystkie inicjatywy i 

propozycje Rady Sołeckiej i mieszkańców. Brała czynny udział we wszystkich 

pracach społecznych. Zawsze wspierała i wspiera Radę Sołecką, Ochotniczą 

Staż Pożarną i miejscową szkołę. Współorganizuje różne imprezy wiejskie i 

gminne. Brała udział w konkursach kulinarnych organizowanych przez Izbę 

Rolniczą, otrzymując zawsze wyróżnienie. Uczestniczyła też w konkursie 

,,Smaki Regionu’’ organizowanym przez LGD Brzeziny. Pani Stanisława jest t 

wielkim społecznikiem. W 2010 i 2015 r. została wyróżniona przez Wójta 

Gminy i Radę Sołecką za pracę społeczną na rzecz wsi otrzymując statuetki z 

gratulacjami i podziękowaniami. Poprzez pracę społeczną od ponad 50 lat, 

przekazywanie doświadczenia, dobrych rad, przyczyniła się do zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, a także do rozwoju wsi Strzyżew i gminy Sieroszewice.  

 

Alicja Pawlaczyk z Ostrowa Wielkopolskiego. W 1980 r. otrzymała dyplom 

lekarza medycyny. Staż podyplomowy odbyła w szpitalu w Ostrowie 

Wielkopolskim. Po stażu pracowała w Kolejowym Szpitalu Dziecięcym w 

Ostrowie Wielkopolskim. Pracę w Ośrodku Zdrowia w Sieroszewicach podjęła 

w 1983 r., pracując równocześnie w Kolejowym Szpitalu Dziecięcym oraz 



dyżurując w szpitalu na Oddziale Noworodkowym, na Izbie Przyjęć i w 

Pogotowiu Ratunkowym. Pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chorób 

dziecięcych uzyskała w 1986 r. Drugi stopień specjalizacji w dziedzinie 

medycyny rodzinnej uzyskała 1999 r. Od 1991 r. jest biegłym sądowym Sądu 

Wojewódzkiego w Kaliszu w dziedzinie pediatrii. Od 2004 r. jest delegatem 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. Przez dwie kadencje pełniła 

obowiązki wiceprzewodniczącej Ostrowsko–Krotoszyńskiej Wielkopolskiej 

Izby Lekarskiej w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1981-1985 mieszkała na 

terenie gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś. Od 4 lat aktywnie 

współpracuje z Gminnym Klubem Sportowym Iskra-Prosna Sieroszewice 

zabezpieczając medycznie turnieje organizowane i niektóre mecze piłki nożnej 

drużyn młodzieżowych i dziecięcych klubu sportowego. Jest zawsze otwarta na 

drugiego człowieka. 

 

Stanisław Płomiński z Masanowa. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu 

matury swoją karierę zawodową widział w wojsku, studiując w Wyższej Szkole 

Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Jednak na skutek śmierci ojca 

przerwał studia wojskowe i jako najstarszy postanowił wraz z matką zająć się 

gospodarstwem i wychowaniem trójki młodszego rodzeństwa. W tym czasie 

skończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł inżyniera 

rolnictwa. Wraz z żoną Grażyną do dziś prowadzi gospodarstwo. Jest ojcem 

trójki dorosłych dzieci. Ma troje wnuków. Zajmując się pracą w gospodarstwie 

nie zapomina o potrzebach innych i sprawuje wiele funkcji społecznych. Przez 

wiele kadencji jest radnym Rady Gminy w Sieroszewicach pełniąc funkcje 

zastępcy przewodniczącego Rady czy też przewodniczącego komisji Rady. Po 

raz kolejny jest przewodniczącym Komisji Oświaty. W latach 1994 -1998 był 

delegatem z gminy Sieroszewice do Sejmiku Województwa Kaliskiego. Jest 

wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Rososzycy, 

gdzie przez 3 kadencje pełnił funkcję przewodniczącego rady. Ponad 20 lat był 

członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w 

Skalmierzycach pełniąc przez cztery kadencje funkcję zastępcy 

przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 1980 r. jest członkiem Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Masanowie, gdzie przez wiele kadencji pełni funkcje w 

zarządzie, obecnie jest wiceprezesem OSP w Masanowie. Wieloletni członek 

Rady Sołeckiej, inicjator i organizator wielu kursów i szkoleń takich jak: 

komputerowe, językowe oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe rolników. 

Jest też inicjatorem wielu działań poprawiających warunki życia mieszkańców 

wsi. Pomysłodawca i założyciel stowarzyszenia Klub Turystyki Rowerowej w 

Sieroszewicach. Klub ten dzisiaj skupia 59 członków. Jest organizatorem wielu 

ciekawych wyjazdów i wycieczek: przejazd na rowerach trasy Świnoujście – 

Hel, Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Klub współpracuje też z Klubem Czeskich Turystów biorąc corocznie udział w 

rajdach na terenie Czech. Obecnie w imieniu rady parafialnej przy kościele  



w Ołoboku jest koordynatorem prac związanych z organizacją remontu 

kapitalnego, najstarszego w południowej Wielkopolsce kościoła drewnianego w 

Ołoboku. Za swą dotychczasową społeczną pracę odznaczony został Brązowym 

Krzyżem Zasługi „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” oraz Brązowym Medalem 

„Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Jest osobą życzliwą dla innych ludzi i nie 

przechodzi obojętnie obok ich potrzeb. 

 

Ireneusz Roguszny ze Strzyżewa. Prowadzi własne gospodarstwo rolne. Od 

1997 r. jest członkiem Rady Sołeckiej. Jest współinicjatorem wielu inwestycji i 

przedsięwzięć społecznych. Brał udział we wszystkich pracach społecznych 

wykorzystując swe doświadczenie i umiejętności. Użyczał sprzętu do transportu. 

W 2016 r. został członkiem lokalnej grupy odnowy wsi, w której jest czynnym  

działaczem. Był i jest współorganizatorem wielu imprez kulturalnych wiejskich 

i gminnych, biorąc czynny udział w przygotowaniu tych imprez. Jest aktywnym 

i wielkim społecznikiem. W 2010 i 2015 r. został wyróżniony przez Wójta 

Gminy i Radę Sołecką za pracę społeczną na rzecz wsi otrzymując statuetki z 

gratulacjami i podziękowaniami. Poprzez pracę społeczną, przekazywanie 

dobrych rad i porad przyczynił się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy 

Sieroszewice. 

 

Paweł Siwak z Sieroszewic. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Obecnie 

emeryt, z zawodu nauczyciel. Szkołę podstawową ukończył w Rososzycy. 

Uczęszczał do szkoły zawodowej Zakładów Sprzętu Mechanicznego w 

Ostrowie Wielkopolskim,  następnie podjął naukę w technikum ZAP 

w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu technikum rozpoczął studia na 

Politechnice Poznańskiej, które ukończył w 1983 r. Pracował w Zakładach 

Sprzętu Mechanicznego na różnych stanowiskach: ślusarz narzędziowy, 

technolog warsztatowy, konstruktor oprzyrządowania. Służbę wojskową odbył 

w 1984 r. Po ukończeniu służby wojskowej podjął pracę w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim na warsztatach szkolnych jako 

kierownik biura warsztatowego. W 1991 r. został zastępcą kierownika 

warsztatów szkolnych ZSZ nr 1. W 1998 r. został dyrektorem Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim. W 2005 r. przeszedł na 

emeryturę. Żona Anna jest pielęgniarką środowiskową na terenie gminy 

Sieroszewice. Jest ojcem trójki dzieci i szczęśliwym dziadkiem pięciorga 

wnucząt. Od 1993 r. jest właścicielem warsztatu ślusarskiego. Na początku 

zakład mieścił się na ul. Słonecznej, a po wybudowaniu nowego obiektu na ul. 

Ostrowskiej zakład został nagrodzony przez Państwową Inspekcje dyplomem: 

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Firma bardzo intensywnie 

rozwija się dzięki zaangażowaniu pracowników zatrudnionych w firmie i 

projektom unijnym, które firma realizuje. W 2017 r. firma zostaje zgłoszona do 

Polskiej Nagrody Innowacyjności w kategorii Innowacyjna Firma. Od 1998 r. 

jest prezesem stowarzyszenia sportowego GKS Iskra Prosna-Sieroszewice i 



wielkim animatorem sportu na terenie gminy. Od 1998 r. jest radnym gminy 

Sieroszewice, a od 2010 r. jej przewodniczącym. Został odznaczony m.in.: Złotą 

Oznaką LZS, Brązowym Krzyżem Zasługi. 

 

Anna Urbaniak z Sieroszewic. Pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej 

Sieroszewice, w Filii w Ołoboku. O 46 lat działa na rzecz społeczeństwa. W 

1990 r. ukończyła Studium Bibliotekarskie w Poznaniu. Wraz z mężem 

Andrzejem wychowała dwie córki. Pracę społeczną rozpoczęła od członkostwa 

w ZMW w Sławinie, gdzie się urodziła. Kolejnym etapem było zaangażowanie 

w pracę OSP w Ołoboku, następnie w Sławinie, gdzie założyła sekcję żeńską, 

której była dowódcą i z którą odnosiła sukcesy. W latach 1977-80 była 

aktywnym honorowym krwiodawcą w Banku Krwi w Sieroszewicach. 

Największą jej pasją, której pozostaje wierna od 26 lat do dziś, jest Zespół 

Pieśni i Tańca Ołobok. Od 1971 r. należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich. Jest sekretarzem Koła Powiatu Ostrowskiego oraz oddziału SBP 

działającego przy Bibliotece Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 

1997–2016 przewodniczyła Regionalnemu Związkowi Pracowników Bibliotek 

Publicznych Rejonu Ostrów Wielkopolski przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Kaliszu. Animatorka, regionalistka – tworzy Centrum Informacji o swojej 

miejscowości, gminie i regionie, archiwizuje dokumenty życia społecznego, a 

także wycinki prasowe i foldery informacyjne oraz ex librisy. Współpracowała z 

ks. Marianem Liberą, autorem książki ,,Oblicze Ołoboku’’, wydanej w 2000 r. 

W 2001 r. zdobyła główną nagrodę w konkursie na scenariusz dożynkowy, 

organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu. Od 24 lat należy do Koła Gospodyń Wiejskich w 

Sieroszewicach, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącej 

organizacji. Działa również w Stowarzyszeniu ,,Bliżej Siebie’’, gdzie od 2014 r. 

pełni funkcję sekretarza. Od trzech kadencji zasiada w Radzie Sołeckiej wsi 

Sieroszewice. Jest współzałożycielką Klubu Turystyki Rowerowej, gdzie pełni 

funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej, a także aktywnie uczestniczy w 

wyprawach i rajdach. Za zasługi w pracy dla społeczeństwa otrzymała liczne 

wyróżnienia, m.in.: „Godni Naśladowania’’ w 1978 r., medal w dowód uznania 

za zasługi dla Bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 

2003 r., honorową odznakę SBP z okazji 90-lecia SBP w 2007 r., odznakę ,,Za 

zasługi dla Kółek Rolniczych’’ w 2009 r., statuetkę Starosty Ostrowskiego za 

wkład i rozwój i krzewienie kultury oraz tradycji ludowych w Powiecie 

Ostrowskim w kategorii ,,Osobowości Instytucji Kultury’’ w 2009 r., Medal 

,,PRO LIBRIS’’ w 2017 r. 

 

Alojzy Wróbel ze Strzyżewa. W latach 70-tych pracował zawodowo jako 

murarz, później prowadził własne gospodarstwa rolne. W latach 1981–2002 był 

członkiem Rady Rodziców. Pracując na rzecz szkoły zabiegał o budowę nowej 

szkoły i o boisko dla dzieci. W latach 2003–2009 był członkiem rady parafialnej 



przy kościele polskokatolickim w Kotłowie. Od 1991 r. jest członkiem Rady 

Sołeckiej wsi Strzyżew. Jest współinicjatorem wielu inwestycji 

przeprowadzonych w Strzyżewie. Brał udział we wszystkich pracach 

społecznych, a wykorzystując swe doświadczenie pilotował większość tych 

prac. Użyczał i nadal użycza sprzęt do niektórych prac społecznych. W 2016 r. 

został członkiem lokalnej grupy odnowy wsi. Był i jest nadal współinicjatorem 

wielu imprez kulturalnych wiejskich i gminnych, biorąc czynny udział w 

przygotowaniu tych imprez użyczając m.in. transportu. Jest wielkim 

społecznikiem. Poprzez pracę społeczną, użyczanie sprzętu, przekazywanie 

dobrych rad, dzielił się doświadczeniem przez ponad 30 lat i w ten sposób 

przyczynił się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, do rozwoju wsi i gminy. 

W 2010 i 2015 r. został wyróżniony przez Wójta Gminy i Radę Sołecką za prace 

społeczną na rzecz wsi statuetkami z gratulacjami i podziękowaniem.  

 

 

 

 

 


