
UCHWAŁA NR XXVI/.../2021 

RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO 

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego". 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz §2 Regulaminu przyznawania Tytułu Honorowego "Zasłużony 

dla Powiatu Wschowskiego” stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu 

Wschowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego "Zasłużony dla 

Powiatu Wschowskiego" oraz zasad i trybu jego nadawania (Dz. Urz. Woj. Lub. z  2019 r. poz. 2315) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" Panu Józefowi 

Olender. 

 

§ 2. Uzasadnienie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Osoba, której nadaje się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" 

otrzymuje Akt Przyznania Tytułu oraz Statuetkę. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

 

 

Jolanta Denesiuk 

 

 



Załącznik do uchwały nr XXVI/...../2021 

Rady Powiatu Wschowskiego  

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

Uzasadnienie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego". 

 

Na wniosek Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty z dnia 30 czerwca 2021 r. nadaje 

się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" panu Józefowi Olender. 

Józef Olender, absolwent Technikum Kolejowego we Wrocławiu oraz Szkoły Oficerskiej 

Samochodowej rozpoczął pracę zawodową w Polskich Kolejach Państwowych na stanowisku 

asystenta. Rok 1968 był początkiem jego długiej i owocnej kariery zawodowej w Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Sławie. Na początku został kierownikiem mieszalni pasz w Krzepielowie, 

która w tamtych czasach zaopatrywała nie tylko rolników zrzeszonych w spółdzielni, ale również 

innych działających na terenie dzisiejszego Powiatu Wschowskiego oraz poza nim. Było to wtedy 

jedyne źródło zaopatrzenia rolników w gotowe mieszanki paszowe oraz komponenty do ich produkcji. 

Po kilku latach awansował i został Vice Prezesem Spółdzielni odpowiedzialnym za zakłady 

produkcyjne, w tym zakład mięsny, piekarnię i rozlewnię wód gazowanych oraz piwa. Nadzorował 

też gastronomię – w tym słynną restaurację „Kormoran”. 

Równolegle, społecznie, pełnił funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Sławie. W tym 

czasie wybudował 76 mieszkań – co jest ilościowym rekordem do dnia dzisiejszego. Rezygnując z tej 

funkcji ze względu na inne obowiązki służbowe pozostawił jeszcze 24 mieszkania w trakcie budowy. 

Za te zasługi został odznaczony Złotą Odznaką Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W tym samym okresie podnosił swoje kompetencje zawodowe i ukończył Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z  uzyskaniem tytułu magistra. 

Po zakończeniu wieloletniej pracy w spółdzielni pracował jako asystent zarządu w zakładach 

mięsnych Holl Pol oraz Balcerzak i Spółka.  

W całym okresie działalności zawodowej udzielał się społecznie na rzecz lokalnej społeczności. 

Kapituła Tytułu Honorowego opiniująca wnioski o przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony 

dla Powiatu Wschowskiego” na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała 

kandydaturę pana Józefa Olender przedstawionego do wyróżnienia, kierując projekt stosownej 

uchwały pod obrady Rady Powiatu Wschowskiego. 

 

 

 

  

 


