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Witaj Matko! 
Dzisiaj przybywasz w znaku Ikony Jasnogór-
skiej, przybliżając nam tajemnicę Wcielenia 
Syna Bożego i Jego Narodzenie z Ciebie przed 
dwoma tysiącami lat. 

Tyle razy pielgrzymowaliśmy do Ciebie na 
Jasną Górę i do innych sanktuariów, a dzisiaj 
TY przychodzisz do nas! Ty Matko; TY - ema-
nacja Polskości!  

Witamy Cię  Boża Wędrowniczko! Wita Cię 
i pozdrawia cały Powiat Pleszewski: pracow-
nicy samorządowi, przedstawiciele urzędów 
i instytucji, dzieci i młodzież powiatowych szkół, 
wraz ze swoimi rodzicami, dla których jesteś 
ostoją, wsparciem i nadzieją. 

Witają  Cię ludzie starsi, samotni, osoby cier-
piące. Pozdrawiają Cię chorzy, przebywający 
w Pleszewskim Centrum Medycznym, w naszym 
szpitalu powiatowym.  

Cała powiatowa społeczność przygotowywała 
się duchowo na spotkanie z Tobą! 

Na Twą cześć mieszkańcy udekorowali domy 
i posesje, wywiesili flagi i zapalili znicze. 

Witali Cię już parafianie w gminie Dobrzyca, 
Czermin i Chocz. Teraz peregrynujesz po mie-
ście i gminie Pleszew. Już wkrótce nawiedzisz 
Dekanat Gołuchowski. 

Matko Najświętsza! To właśnie w tej świątyni, 
wzniesionej pod Twym wezwaniem, przyjmij 
nasze pozdrowienie! W parafii, na terenie 
której znajduje się centrum administracyjne 
Powiatu Pleszewskiego. 

Niech peregrynacja Twego oblicza łączy nasze 
rodziny. Za Twym wstawiennictwem prosimy 
Cię o błogosławieństwo dla całej powiatowej 
wspólnoty samorządowej. O dalszą duchową 
opiekę i wsparcie! 

Michał Karalus 
Starosta Pleszewski 

 

Matka Boska przychodzi do nas!
 - Tyle razy pielgrzymowaliśmy do Ciebie na Jasną Górę, a dzisiaj TY przychodzisz do nas! - to słowa powi-
tania, wygłoszone przez Starostę Pleszewskiego Michała Karalusa w imieniu wspólnoty samorządowej. 
Kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii Św. Floriana w Pleszewie witał pro-
boszcz ks. kan. Tadeusz Pietrzak oraz tłumy wiernych.

Powitanie 
Obrazu Maryji 
przez Starostę 
Pleszewskiego 
Michała Karalusa 
(18 września 
2011r., kościół 
pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
w parafii 
św. Floriana 
w Pleszewie)

 Nawiedzenie obrazu 
Matki Boskiej w parafii 
Św. Floriana w Pleszewie 
miało miejsce w dniach 
18 i 19 września 2011 
roku. Starostwo Powia-
towe w Pleszewie znaj-
duje się na terenie parafii, 
dlatego władze kościel-
ne przewidziały oficjalny 
udział w ceremonii po-
witalnej przedstawicieli 
władz Powiatu Pleszew-
skiego. 
 Peregrynacja Matki 
Boskiej w Obrazie Jasno-
górskiej Pani w Dekanacie 
Pleszewskim rozpoczęła 
się w sobotę, 17 września, 
od parafii pw. Św. Bartło-
mieja Apostoła w Kowale-
wie. Stamtąd obraz trafił 
do parafii pw. Św. Floriana 
w Pleszewie. 
 W  dniu pożegnania 
delegacja pracowników 
Starostwa Powiatowego 
w  Pleszewie uczestni-
czyła we mszy świętej, 
a następnie niosła Obraz 
w procesji do kościoła far-
nego pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela. Następnego 
dnia został przeniesiony 
uroczyście do kościoła pw. 
Najświętszego Zbawiciela 
w Pleszewie. Wizerunek 
Matki Boskiej odwiedził 
pozostałe parafie Dekana-
tu Pleszewskiego - Sowi-
nę, Kuczków, Lenartowice 
i Brzezie. W sobotę, 24 
września, został prze-
wieziony do sanktuarium 
w Tursku, w Dekanacie 
Gołuchowskim. 

(tw)
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 Prezes Zarządu Pleszewskiego Cen-
trum Medycznego Sp. z o.o Agnieszka 
Pachciarz została laureatką Nagrody 
„Portrety Polskiej Medycyny 2011” 
w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia 
/ placówki niepubliczne. Nagrodę przy-
znało Kolegium Redakcyjne miesięcznika 
„Rynek Zdrowia” i portalu internetowy 
rynekzdrowia.pl.

(tw) 

 „Rzeczpospolita” z dnia 17 października 2011 
r. opublikowała tegoroczny ranking najlepszych 
szpitali w Polsce. 
 Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o za-
jęło I miejsce wśród szpitali niepublicznych i jest 
niekwestionowanym liderem tej kategorii nieprze-
rwanie od 4 lat, czyli od czasu przekształcenia 
w spółkę prawa handlowego. 
Autorzy rankingu z Centrum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdrowia brali pod uwagę takie 
sfery działalności, jak: zarządzanie, jakość opieki, 
opieka medyczna, jakość usług dla pacjenta, cer-
tyfikaty jakości i skargi, komfort pobytu i analiza 
zdarzeń niepożądanych.
 PCM stale poprawia swoje notowania. W tym 
roku uzyskało aż 887,74 pkt, powiększając swój 
wynik od ubiegłorocznej edycji rankingu o prawie 
30 pkt  (w 2010 r - 858 pkt). Analizując ranking 
łatwo zauważyć, że wynik PCM plasuje je na wy-
sokim IV miejscu w kraju w klasyfikacji ogólnej 
szpitali (bez podziału na publiczne i niepubliczne) 
za Samodzielnym Publicznym Szpitalem Woje-
wódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
(I m.), Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka 
w Bydgoszczy (II m.) i z zaledwie 0,89 pkt. straty 
do Warmińsko - Mazurskiego Centrum Onkologii 
w Olsztynie - zdobywcy III m. 
 W rankingu wojewódzkim PCM jest najlepiej 
ocenianym szpitalem. W Wielkopolsce pleszew-
skie centrum wyprzedza m.in. takie placówki 
służby zdrowia, jak Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. L. Perzyny w Kaliszu (II m.) i ZZOZ w Ostro-
wie Wlkp. (III m.), które w zestawieniu ogólnym 
szpitali zajęły odpowiednio 40 i 41 miejsca. 
Na wysoką ocenę PCM-u wpłynęły m.in.: roz-
wój oddziałów kardiologii i onkologii, urucho-
mienie drugiego w południowej Wielkopolsce 
pododdziału nefrologicznego, posiadanie statusu 

Pleszewski szpital 
najlepszy w kraju!
Pleszewskie Centrum Medyczne po raz czwarty z rzędu jest najlepszym 
szpitalem niepublicznym w Polsce - wynika z rankingu szpitali 2011 
dziennika „Rzeczpospolita”. 

szpitala akredytowanego (na dziś to jedyny taki 
szpital w województwie), a także zatrudnienie 
nowych lekarzy specjalistów m.in. onkologów, 
reumatologów, internistów, ginekologów oraz 
lekarzy specjalizujących się w ratownictwie me-
dycznym. Obecnie w PCM zatrudnionych jest 
513 pracowników, w tym ponad 100 lekarzy 
różnych specjalności 
 Pleszewskie Centrum Medyczne jest spółką 
prawa handlowego, powstałą w maju 2008 
roku na bazie zlikwidowanego SP ZOZ w Plesze-
wie. 100% udziałów w spółce posiada Powiat 
Pleszewski. Tegoroczny kontrakt pleszewskiego 
szpitala z NFZ wynosi 43 mln zł. Szpital oferuje 
także płatne usługi medyczne nie objęte koszy-
kiem świadczeń ani limitem – są to m.in. turnusy 
rehabilitacyjne i badania laboratoryjne. Przychody 
z tego tytułu stanowią 4% budżetu placówki. 

(tw)

 Ponad stu samorządowców, preze-
sów spółek medycznych i specjalistów 
z dziedziny ochrony zdrowia gościło 13 
października br. w Gołuchowie na I Forum 
Przekształconych Szpitali Powiatowych. 
Konferencję zorganizował Związek Powia-
tów Polskich oraz Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie.         (tw)

Otwarcie pracowni hemodynamiki
 Pracownię hemodynamiki, angiografii i elektrofizjologii, przeznaczoną do 
interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, oddano do użytku 
w  pleszewskim szpitalu. 
 Uroczyste otwarcie nowej pracowni odbyło się 19 października 2011 roku. 
Symboliczną wstęgę przecięli Starosta Pleszewski Michał Karalus, prezes 
PCM Agnieszka Pachciarz oraz ordynator Oddziału Kardiologicznego  Tomasz 
Wardęga.  

(tw)

Forum spółek 
medycznych 
w Gołuchowie

Menedżer 
Rynku Zdrowia
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH 
WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Jesień była okresem intensywnych robót na drogach Powiatu Pleszewskiego. W tym roku samorząd powiatowy zakończył kilka dużych pro-
jektów inwestycyjnych. Zmodernizowano ponad 36 kilometrów dróg. Wartość kontraktów przekroczyła 31 mln zł. 

Inwestycje drogowe Powiatu Pleszewskiego 2011
Przed terminem oddano do użytku drogę Gizałki - Wierzchy. Zakończono też największą inwestycję Powiatu Pleszewskiego ostatnich lat tj. „Przebudowę ciągu 
dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim”. Zadanie realizowano w trzech etapach (I etap: Pleszew - Dobrzyca, II etap; Grab 
- Czermin, III etap; Czermin - Pleszew). Na powyższe inwestycje Powiat Pleszewski pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013.

- koszt - 2.992.113 zł
- finansowanie: 
 Powiat Pleszewski  - 1.406.551 zł
 WRPO - 1.406.551 zł 
 Gmina Gizałki - 179.011 zł
- odbiór końcowy - 21 września 2011r. 

III etap: Przebudowa drogi powiatowej nr 4308P Czermin – Pleszew (6,3 km)
- wartość inwestycji - 7.642.123 zł 
- finansowanie: WRPO - 6.008.982 zł,  Powiat Pleszewski - 1.583.141 zł,  Gmina Czermin - 50.000 zł
- termin zakończenia projektu - 15 listopada 2011r.

I etap: Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P Pleszew – Dobrzyca (11,9 km)
- wartość inwestycji - 8.499.601 zł 
- finansowanie: Powiat Pleszewski - 4.521.933 zł, WRPO -  4.202.371 zł 
- termin zakończenia projektu - 30 listopada 2011r.

II etap: Przebudowa drogi powiatowej nr 4308P Grab - Czermin (8,784 km)
- wartość inwestycji - 8.973.817 zł, 
- finansowanie: Powiat Pleszewski - 4.521.933 zł, WRPO -  4.202.371 zł, Gmina Czermin - 249.513 zł
- odbiór końcowy - kwiecień 2011r. 

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim

Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P Gizałki - Wierzchy (5,475 km)
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Współpraca w „schetynówkach” 
W przyszłym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) Powiat Pleszew-
ski planuje przebudowę ulic Reja i Lipowej w Pleszewie, władze miejskie chcą wybudować ul. Klonową 
w Lenartowiczach, a gmina Gołuchów drogę gminną w Kucharach. To nie pierwsze inwestycje drogowe 
realizowane we współpracy powiatu z gminami. 

 Powiat Pleszewski zakończył remont ul. Malińskiej 
w Pleszewie na długości 350 metrów. U zbiegu z ul. Tar-
gową i Kazimierza Wielkiego powstało rondo miejskie typu 
„mini”. Koszt zadania to 620 tys zł. 

(tw) 

 Dobiega właśnie końca modernizacja drogi powia-
towej Pleszew - Taczanów (Nowa Wieś - Taczanów 
II). Koszt inwestycji to 2.829.700 zł. Z tego 50% 
środków pochodzi z programu  „schetynówek”. Dru-
ga połowa, tzw. wkład własny to środki budżetowe 
Powiatu Pleszewskiego (70%) oraz dofinansowanie 
z Miasta i Gminy Pleszew (30%). Przetarg na to zada-
nie wygrało pleszewskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
z Pleszewa, które jednocześnie budowało kanalizację 
sanitarną. 
 Miasto w tym roku realizowało kilka zadań dro-
gowych, które finansowo wsparł Powiat Pleszewski 
(na łączną kwotę 250 tys. zł):
- 50 tys. zł na budowę nowej ul. Niepodległości od 
ul. Kaliskiej do ul. Piaski,
- 100 tys. zł na budowę ciągu komunikacyjnego ulic 
Komunalnych, Polnej i Wschodniej,
- 100 tys. zł na budowę ulicy łączącej ul. Ogrodową 
z Sienkiewicza (ul. L. Kaczyńskiego). 
 Teraz samorządy pleszewskie ubiegają się o kolejne 
środki w ramach „NPPDL - Etap II - Bezpieczeństwo 
- Dostępność - Rozwój”. 
 Powiat zaplanował na przyszły rok remont ul. 
Reja i Lipowej. Zakres rzeczowy inwestycji zakłada: 
- przebudowę ul. Lipowej i Reja (750 m.),
- przebudowę skrzyżowania ulic Lipowej, Reja i Zie-
lonej,
- przebudowę chodników na długości 1.296 mb.,
- wykonanie 2 zatok autobusowych,
- remont 10 i wykonanie 2 nowych przejść dla pieszych,
- budowę 2 wjazdów na drogi wewnętrzne osiedla 
spółdzielczego,
- usunięcie starych drzew przy ul. Reja i dokonanie 
nowych nasadzeń,
- nowe oznakowanie pionowe i poziome,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- remont kanalizacji deszczowej (na dł. 754 mb).

 (tw)

Malińska 
z rondem

MICHAŁ 
KARALUS
Starosta Pleszewski

 Wnioski w  II etapie Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
złożyły trzy samorządy pleszewskie 
- powiat, miasto Pleszew i gmina Gołu-
chów - i wszystkie te wnioski przeszły 
pozytywnie ocenę i znalazły się na listach 
rankingowych.
  Jako powiat zamierzamy zmoderni-
zować ulice Reja i Lipową w Pleszewie. 
Szacunkowy koszt tego zadania wynosi 
1,9 mln zł; w tym prawie 1 mln zł bę-
dzie pochodzić z budżetu powiatu, 30% 
tj. 570 tys. zł otrzymamy z programu 
„schetynówek”, a 400 tys. zł z urzędu 
miasta. 
 Bardzo dobrze współpracujemy 
w „schetynówkach” z miastem i z gminą 
Gołuchów. Rada Powiatu w Pleszewie już 
podjęła uchwałę o przyznaniu kwoty 200 
tys. na projekt samorządu miejskiego - 
budowę ul. Klonowej w Lenartowiczach. 
Powiat przekaże też 254 tys. zł gminie 
Gołuchów na remont drogi w Kucharach. 
W ten sposób w przyszłym roku będziemy 
mieli w powiecie aż trzy nowe „schety-
nówki”. 
 Szkoda, że na drogi gminne i po-
wiatowe w 2012 roku rząd przeznaczył 
jedynie 200 mln zł, w tym na Wielko-
polskę 17 mln. Ale są zapowiedzi, że 
w 2013 roku będzie to około 1 miliarda 
zł. Myślimy o remoncie powiatowej ulicy 
70 pułku piechoty z Pleszewa do Kowa-
lewa oraz drogi Dobrzyca - Koryta. 
 Cieszą mnie wszystkie powiatowe 
inwestycje drogowe. Ostatnio robimy 
ich bardzo dużo – najwięcej w historii 
Powiatu. Taką politykę chcemy nadal 
prowadzić: modernizować i remontować 
drogi, na których nie robiło się nic od 
lat 60-tych i 70-tych XX wieku. 

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim

Przebudowa drogi Nowa Wieś - Taczanów II

Gotowa droga i chodnik 
w Nowej Wsi

W przyszłym roku czeka nas remont 
ulic Reja i Lipowej
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 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro Rami” z Ko-
ścielnej Wsi udostępnia nowoczesne ciągniki i maszyny 
rolnicze do celów edukacyjnych Zespołowi Szkół Przy-
rodniczo - Politechnicznych CKU w Marszewie. W dniu 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego umowę w tej sprawie 
podpisali Starosta Pleszewski Michał Karalus, dyrektor 
szkoły Grażyna Borkowska oraz Kierownik Regionalny 
„Agro-Rami” Mateusz Kamrowski.      (tw)

 Porozumienie w sprawie 
„klasy akademickiej” podpi-
sano w piątek, 16 września 
2011r., w auli pleszewskie-
go liceum. Umowę podpisa-
li: dyrektor Instytutu Historii 
UAM w Poznaniu prof. dr 
hab. Kazimierz Ilski oraz 
dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego im. St. Sta-
szica w Pleszewie mgr Lilla 
Deleszkiewicz. Dokument 
parafowali: Rektor UAM 
prof. dr hab. Bronisław 
Marciniak, rodowity plesze-
wianin i absolwent pleszew-
skiego LO, a w imieniu Za-
rządu Powiatu w Pleszewie 
jako organu prowadzącego 
Starosta Pleszewski Michał 
Karalus.
 Zgodnie z porozumieniem I LO im. St. Staszica w Pleszewie przez trzy najbliższe lata 
(2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) będzie prowadzić tzw. „klasę akademicką” z roz-
szerzonym programem nauczania w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie. Koordyna-
torami współpracy zostali wyznaczeni: ze strony liceum historyk Robert Kulig, a ze strony 
uczelni dr Agnieszka Jakuboszczak. 
 Podpisane porozumienie stwarza grupie licealistów zupełnie nowe perspektywy w zakresie 
edukacji. Uczniowie będą korzystać z bezpłatnego wsparcia merytorycznego pracowników 
Zakładu Kultury i Myśli Politycznej Instytutu Historii UAM. 

T. Wojtala
Fot. M. Cichy 

W tym roku nagrody finansowe 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali: 
1 Lilla Deleszkiewicz, dyrektor I LO
2. Grażyna Borkowska, dyrektor ZPP-P CKU Marszew
3. Iwona Kałużna, dyrektor ZSU-G
4. Elżbieta Kwiatek, dyrektor ZPS
5. Magdalena Posiadała, pedagog z Domu Dziecka
6. Grzegorz Czajka, nauczyciel wychowania fizycznego  z I LO
7. Łucja Banaś-Kasperska, wicedyrektor I LO
8. Marta Mikołajczak, pedagog z PP-P
9. Andrzej Jaśkowiak, nauczyciel CKP
10. Agnieszka Osuch, nauczyciel j.niem. ZSP-P CKU Marszew
11. Grażyna Urbaniak, wicedyrektor ZST
12. Janusz Waliszewski, nauczyciel ZST
13. Maria Rzepka, nauczyciel przedsiębiorczości i wf ZSU-G
14. Piotr Liskowski, wicedyrektor ZSU-G
15. Danuta Zięba, wicedyrektor ZPS
16. Elwira Lisiecka, nauczyciel ZPS

Patronat komendanta policji

 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu objęła 
patronatem klasę mundurową w I Liceum Ogólno-
kształcące im. St. Staszica w Pleszewie. Umowę 
o partnerstwie podpisali 2 września br. dyrektor 
liceum mgr Lilla Deleszkiewicz oraz Komendant Wo-
jewódzki Policji insp. Krzysztof Jarosz w obecności 
Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa i Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie pod-
insp. Radosława Kowalika.       (tw)

Dziennikarze z liceum 

 W pleszewskim I Liceum Ogólnokształcącym im. 
St. Staszica ukazał się pierwszy numer szkolnego 
biuletynu „Trudno Mirku”. Gazetkę redagują ucznio-
wie klasy dziennikarskiej. Patronat objął Starosta 
Pleszewski i redakcja tygodnika „Życie Pleszewa”. 
Starosta Michał Karalus ofiarował młodym dzienni-
karzom dwa dyktafony cyfrowe.            (tw)

AGRO-RAMI partnerem 
szkoły w Marszewie

Klasa akademicka w „Staszicu”
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
objął patronatem  naukowym klasę 1d, tzw. „klasę akademicką” 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Co to 
oznacza dla młodych licealistów? Wykłady naukowe z profesorami, 
zajęcia na uczelni w Poznaniu, dostęp do biblioteki instytutu, a za kilka 
lat może nawet dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia w UAM. 

Nagrody dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Ple-
szewski nagrodził 16 nauczycieli i dyrektorów 
szkół powiatowych, doceniając m. in. za wzoro-
we zarządzania placówkami, ambitną realizację 
zadań dydaktycznych, zaangażowanie w pracy, 
aktywność w środowisku szkolnym oraz rozwijanie 
talentów i pasji uczniów.            (tw)
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 W miesiąc po oddaniu do użytku pierw-
szego powiatowego „Orlika” przy ul. Hal-
lera, Powiat Pleszewski rozpoczął budowę 
drugiego obiektu tego typu w Zespole Szkół 
Technicznych przy ul. Zielonej. 
 Wykonawcą „Orlika” było konsorcjum: 
firma „Panpro Sport” z Warszawy i Zakład 
Robót Ogrodniczych „Spiraea” z Leszna. 
 W efekcie powstały dwa boiska: do 
piłki nożnej o wymiarach  30,0 x 62,0 
m (pole gry 26,0 x 56,0 m) oraz wie-
lofunkcyjne (do siatkówki i koszykówki) 
o wymiarach 19,1 x 32,1 m (pole gry 
15,1 x 28,1 m). 
 Koszt inwestycji wyniósł 906 tys zł. 
Budowa była finansowania z trzech źródeł: 
dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 
(426 tys. zł) i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego (300 tys. 
zł) oraz budżetu Powiatu Pleszewskiego 
(180 tys. zł). 
 Uroczystość otwarcia „Orlika” przy 
ZST odbyła się 3 listopada.

(tw)

Nowy obiekt dydaktyczny w CKP

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozbudowie Centrum Kształcenia 
Praktycznego w czerwcu 2009 roku. Celem rozbudowy warsztatów było 
zapewnienie odpowiedniej bazy dla potrzeb kształcenia zawodowego 
w Powiecie Pleszewskiego, poprawa warunków nauki uczniów i pracy 
nauczycieli. 
 Inwestycja była realizowana etapami przez dwa ostatnie lata. Wiosną 
2010 r. zakończył się tzw. I etap. Wykonano część obiektu, w których 
obecnie mieści się administracja oraz nowoczesna pracownia mecha-

niki pojazdowej. We wrześniu ubiegłego roku wyburzono stare budynki 
warsztatowe z lat 70-tych. II etap inwestycji ruszył w październiku 2010 
roku. Do końca września br. powstały: pracownia spawalnictwa, pra-
cownia obróbki plastycznej z tzw. krajalnią oraz pracownia elektroniki 
pojazdowej. 
 Otwarcie nowego obiektu dydaktyczno-warsztatowym w CKP w Ple-
szewie nastąpiło 26 października 2011 r. 

(tw)

Drugi powiatowy 
„Orlik” gotowy!

Przy wstędze: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta 
Pleszewski Michał Karalus, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka oraz dyrekto-
ra ZST Marek Szczepański. Poświęcenia boisk dokonał proboszcz parafii p.w. Św. Floriana 
ks. kan. Tadeusz Pietrzak.

W ceremonii otwarcia uczestniczyła m.in. Wielko-
polski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Nowe 
pracownie poświęcił proboszcz parafii pw. Naj-
świętszego Zbawiciela w Pleszewie ks. kanonik 
Krzysztof Grobelny. 

W podziękowaniu za rozbudowę CKP-u Starosta 
Pleszewski otrzymał „Dzwonek sukcesu”. Pamiątkę 
z mosiądzu wykonali praktykanci warsztatów na 
obrabiarce sterowanej numerycznie.  

Inwestycja kosztowała 1.056.502 zł  i była w cało-
ści sfinansowana ze środków budżetowych Powiatu 
Pleszewskiego. 
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 To jedno z ostatnich zdjęć budynku 
„C” w Starostwie Powiatowym w Ple-
szewie.  Stary budynek, mieszczący 
niegdyś biura urzędu rejonowego, zo-
stanie wyburzony. W tym miejscu po-
wstanie dodatkowy parking.         (tw) 

Dodatkowy parking 
przy starostwie

Awers i rewers sztandaru Powiatu Pleszewskiego 

Powiat ze sztandarem
Trwa zbiórka pieniężna na sztandar Powiatu Pleszewskiego. Darowizny przyjmowane będę do końca listo-
pada. Do tej pory zebrano ponad 8.000 zł od kilkudziesięciu ofiarodawców. Sztandar zostanie rozwinięty 
po raz pierwszy 6 stycznia 2012 r. na obchodach Święta Powiatu. 

 Sztandar - obok herbu i flagi - będzie najważniejszym symbo-
lem Powiatu Pleszewskiego. 
 Zbiórkę pieniężną na sfinansowanie kosztów wykonania sztan-
daru ogłosił Społeczny Komitet Fundatorów, który tworzą: Prze-
wodniczący Rady Powiatu wszystkich czterech kadencji, Starosta 
Pleszewski, Burmistrz Pleszewa oraz Wójtowie Gizałek, Dobrzycy, 
Czermina, Chocza i Gołuchowa. Komitet zwrócił się z apelem 
o wpłaty na ten szczytny cel do obecnych i byłych radnych, jedno-
stek organizacyjnych, instytucji, firm i organizacji pozarządowych. 
Wszyscy sponsorzy  zostaną  wpisani do księgi pamiątkowej. Każdy 
będzie miał swój ozdobny gwóźdź na drzewcu sztandaru.  
 Zbiórkę i ewidencję datków prowadzi Biuro Rady Powiatu (Sta-
rostwo Powiatowe w Pleszewie,  ul. Poznańska 79, budynek „A”, 
I piętro, pokój nr 108 ). Dobrowolnych wpłat można dokonywać 
w terminie do 30 listopada br. na konto: 

Starostwo  Powiatowe  w  Pleszewie
ul.  Poznańska  79, 63-300  Pleszew

Konto  nr:   44 1020 2212 0000 5002 0027 7533
z  dopiskiem  „Darowizna – sztandar  Powiatu  Pleszewskiego”

 Audyt Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
w Warszawie, przeprowadzony 28 września br. 
w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, potwierdził, że 
urząd spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001-2009 
w zakresie realizacja zadań publicznych powiatu. 

(tw)
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 Na starym, zanie-
dbanym cmentarzu 
ewangelickim przy 
Al. Wojska Polskiego 
w Pleszewie znajdu-
je się m.in. płyta na-
grobna dr. Gewiese, 
zmarłego w 1917 r. 
landrata Powiatu Ple-
szewskiego. 

(tw)

Grobowiec starosty Szenica z piaskowca
 W Czerminie zakończyła się renowacja grobowca rodziny Szeniców, 
w którym spoczywa m.in. śp. Artur Szenic - pierwszy polski Starosta Ple-
szewski z 1919 roku. Odnowy pomnika podjął się samorząd powiatowy. 
Nowy pomnik wykonano z piaskowca. Koszt wyniósł 30.000 zł.

 Grób rodziny Szeniców znajduje się przy kościele parafialnym pw. św. 
Jakuba Apostoła w Czerminie. Złożono tam szczątki siedmiu osób, w tym 
śp. Artura Szenica – ziemianina z Korzkiew, pierwszego Polaka na urzędzie 
Starosty Pleszewskiego po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku. 
 Na odnowienie pomnika Starostwo Powiatowe w Pleszewie uzyskało 
zgodę pani Aleksandry Szenic - córki śp. Artura Szenica, czermińskiej parafii 
oraz Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Poznaniu. 
 Wykonawcą było PPHU „Tomar” Tomasza Buchwalda z Pleszewa. 

(tw)

Nagrobek prof. Sobeskiego z marmuru
Wspólnym wysiłkiem – UAM, Powiatu Pleszewskiego i MiG Pleszew – postawiono nowy nagrobek ś.p. prof. Michało-
wi Sobeskiemu na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Profesor urodził się w Pleszewie. Był filozofem 
i jednym z ojców - założycieli Uniwersytetu Poznańskiego w 1918 roku. 
 Impulsem do odnowy na-
grobka ś.p. prof. M. Sobe-
skiego był alarmujący artykuł 
Bartosza Nosala pt. „Upa-
miętnić twórcę UAM”, który 
ukazał się 9 maja 2011 r. 
w poznańskim wydaniu „Ga-
zety Wyborczej”. Zapomniany 
i nieoznaczony grób prof. Mi-
chała Sobeskiego na Cmen-
tarzu Zasłużonych Wielko-
polan w Poznaniu zniszczyli 
chuligani. Odnowy nagrobka 
podjęły się władze Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza, 
a pomoc zadeklarowali soli-
darnie Starosta Pleszewski 
Michał Karalus i Burmistrz 
Pleszewa Marian Adamek. 
 Nowy nagrobek został 

wykonany z białego marmuru 
według projektu poznańskie-
go  rzeźbiarza prof. Józefa 
Petruka. 
 Ogólny koszt renowacji 
wyniósł 33.426 zł. Każdy 
z partnerów przedsięwzięcia 
– uniwersytet, powiat i mia-
sto - pokrył 1/3 kosztów tj. 
po 11.142. zł. 
 Fundatorzy pomnika 
spotkali się na cmentarzu 
w Poznaniu 18 październi-
ka 2011r, złożyli wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze. 
 Starosta Michał Karalus 
proponuje jeszcze inaczej 
uczcić prof. Sobeskiego. Jego 
imieniem chce nazwać nowe 
rondo w Pleszewie, które-

go budowa planowana jest 
na przyszły rok w miejscu 
skrzyżowania ul. Lipowej, 
Malińskiej, Armii Poznań 
i 70 pułku piechoty. 

(tw) 

Kwiaty składa delegacja Powiatu Pleszewskiego: Starosta 
Pleszewski Michał Karalus, Przewodniczący Rady Powia-
tu Mirosław Kuberka oraz Dyrektor I LO im. St. Staszica 
Lilla Deleszkiewicz.

 W przeddzień Święta 
Zmarłych starosta Michał Ka-
ralus w imieniu władz powiatu 
zapalił znicze na grobie zmar-
łego w zeszłym roku radnego 
powiatowego śp. Jerzego Całki, 
na mogile śp. płk. Ludwika 
Bociańskiego oraz grobow-
cach starostów pleszewskich 
z okresu międzywojennego: śp. 
Artura Szenica (w roku 1919) 
i śp. dr. Władysława Wieczorka 
(w latach 1926-1929). 

(tw)

Na Wszystkich 
Świętych

Zapomniany 
grób 
landrata
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Ćwiczenia „GASPOL 2011”
 Do groźnego wycieku gazu i pożaru cysterny samochodowej doszło w Rozlewni Gazu Płynnego w Pleszewie. Pracownicy podjęli próbę 
uszczelnienia wycieku, ale zostali poparzeni. Istniało niebezpieczeństwo, że ogień zajmie pobliską cysternę kolejową oraz naczepę, załadowaną 
480 butlami z propan butanem - tak wyglądał scenariusz ćwiczeń straży pożarnej pod kryptonimem „GASPOL  2011”, które przeprowadzo-
no 20 października 2011 roku. W ćwiczeniach wzięły udział 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej (Pleszew, Kalisz 
i Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z Ostrowa Wlkp.) oraz 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu Pleszewskiego 
(Pleszew, Kowalew, Sowina Błotna, Czermin, Dobrzyca). Ćwiczenia obserwował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Pleszewie pod 
przewodnictwem Wicestarosty Doroty Czaplickiej.                            (tw)

 Zespół analizował wszystkie klęski żywiołowe, które nawiedziły Powiat Pleszewski w la-
tach 2007-2011. Do największych niebezpiecznych zdarzeń o charakterze kryzysowym 
należy zaliczyć: skażenie wody bakteriami coli w wodociągu pleszewskim w 2007 roku, 
powódź z 2010 roku, zatory kry lodowej na Prośnie w roku 2010 i 2011 oraz wichury 
z 2009 i ostania z września 2011 roku. 
 Najwięcej uwagi poświęcono działaniom służb 
ratunkowych po nawałnicy, która 5 września 2011 
r. wieczorem przeszła przez płd. Wielkopolskę. 
W naszym powiecie najbardziej ucierpiała gmina 
Gołuchów. Uszkodzone zostały 132 domy mieszkal-
ne oraz 220 budynków inwentarsko-gospodarczych. 
Najwyższe straty odnotowano w miejscowościach 
Kościelna Wieś, Kuchary i Jedlec. 7 obiektów, w tym 
1 dom i 6 budynków gospodarczych, wyłączono 
z   użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 
 Powiat Pleszewski przeznaczył na pomoc dla 
gminy Gołuchów 30.000 zł. Starostwo uruchomiło 
także dodatkowy nabór wniosków z programu usu-
wania azbestu, pozwalającego na wywóz i utylizację 
płyt dachowych z eternitu. Wpłynęły 42 wnioski 
od poszkodowanych.   

(tw)

Wnioski po wichurze
Zgromadzenie w magazynach zapasu plandek przeciwdeszczowych, zapewnienie posiłków rege-
neracyjnych dla służb ratunkowych, agregat prądotwórczy w każdej gminie – to wnioski wypra-
cowane przez Powiatowy Zespół  Zarządzania Kryzysowego w Pleszewie pod przewodnictwem 
Wicestarosty Doroty Czaplickiej po wrześniowej nawałnicy, która nawiedziła gminę Gołuchów.  

fo
t. 

M
. G

la
pa

Poszkodowane wsie
wizytowali m.in. Wójt 
Gołuchowa Marek Zdunek 
i Starosta Michał Karalus

Posiedzenie PZZK. 
Wicestarosta Dorota Czaplicka 

i Komendant Powiatowy PSP 
Jacek Jarus
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 W dniach 11-15 października 2011r. miał 
miejsce wyjazd studyjny delegacji z Powiatu 
Pleszewskiego do partnerskiego Powiatu Am-
merland. Wyjazd pod nazwą ,,Gospodarka 

Związki gospodarki wodnej działają tam na obsza-
rach położonych blisko zerowego poziomu morza, 
a nawet 2 metry poniżej poziomu morza. Rodzi to 
wiele problemów przy odprowadzaniu wód grunto-
wych i opadowych, których w Ammerlandzie nie 
brakuje. Dlatego system odwadniania jest tam bar-
dzo skomplikowany, ale przy dużym nakładzie pra-
cy i  finansów działa perfekcyjnie. Na system ten 
składają się liczne kanały, rowy, przepompownie, 
zbiorniki retencyjne do przechwytywania wody oraz 
wały przeciwpowodziowe. Aby wszystkie elementy 
sprawnie spełniały swoje zadania system jest w pełni 
zautomatyzowany. Dla potwierdzenia skali problemów 
nasza delegacja zwiedzała liczne przepompownie, na 
których są zamontowane pompy do tłoczenia wody 
o mocach sięgających ponad 180 kW i wydajności 
kilkudziesięciu metrów sześciennych na sekundę. 
Byliśmy z wizytą na wybrzeżu Morza Północnego. 
Ciekawostką jest to, że na wałach przybrzeżnych pasą 
się owce. One mają do spełnienia ważną rolę. Jedzą 
trawę i udeptują nasiąkniętą ziemię. Dzięki temu 
wały utrzymywane są w dobrym stanie.  Pomimo, 
że warunki wodne w naszym powiecie różnią się 
diametralnie od tych w Ammerlandzie, przedsta-
wiciele spółek wodnych z Powiatu Pleszewskiego 
mogli wymienić doświadczenia i przedstawić pro-
blemy z którymi borykają się na co dzień. Związki 
wodne w Niemczech nie działają tak, jak u w Polsce 
w  granicach administracyjnych poszczególnych 
gmin, ale rozwiązują problemy gospodarki wodnej 
na szerszych obszarach. Przedstawiciele związków 
odwadniana z Ammerlandu wyrazili chęć zapozna-
nia się z działalnością spółek wodnych w Powiecie 
Pleszewskim, dlatego na maj 2012 zaplanowaliśmy 
wstępny termin rewizyty w Polsce. 

Spółki wodne z wizytą w Ammerland
Z czterodniową wizytą branżową w Powiecie Ammerland w Niemczech gościli urzędnicy ochrony środo-
wiska i przedstawiciele spółek wodnych z Powiatu Pleszewskiego. To początek współpracy z niemieckimi 
związkami utrzymania wody i gleby. 

wodna w Powiecie Ammerland - budowa, 
struktura i zadania związków utrzymania wody 
i gleby” miał na celu wymianę doświadczeń 
w zakresie gospodarowania wodami. 
 W skład pleszewskiej 12-osobowej de-
legacji weszli pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie z naczelnikiem 
Piotrem Fabiszem, przedstawiciele spółek 
wodnych z Czermina, Dobrzycy, Gołuchowa, 
Gizałek i Pleszewa oraz urzędnicy referatów 
środowiskowych Urzędów Gmin w Czerminie 
i  Dobrzycy.
 Pleszewska delegacja zapoznania się 
z działalnością związków utrzymania wody 
i gleby w  Amemrlandzie, czyli odpowiedników 
naszych gminnych spółek wodnych; Ammer-
länder Wasseracht, Związek Odwadniania 
Jade, Haaren Wasseracht, oraz Moorriem 
Ohmsteder Silacht.
 Dla gości z Pleszewa przygotowano wykła-
dy i prezentacje o problematyce wodnej oraz 
zwiedzanie infrastruktury w  terenie. Grupa 
oglądała system ochrony przeciwpowodziowej 
miasta Oldenburg oraz zbiorniki do przechwy-
tywania szczytu fali powodziowej w Petersfehn. 
Przejechała wzdłuż rzeki Haaren, obserwowała 
osadniki piasku i urządzenia zabezpieczają-
ce przez powodziami. Pleszewianie wizyto-
wali przepompownie wody i  śluzy wałowe 
u ujścia rzek Haaren i Jade. Odwiedzili też  
plac budowy śluzy na rzece Hunte. 

T. Wojtala

PIOTR FABISZ
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie
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 W Marszewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Pleszewskiego 
w Jeździectwie oraz Towarzyskie Zawody Konne i Kawaleryjskie pod 
patronatem Starosty Pleszewskiego. Mistrzem powiatu w skokach przez 
przeszkody został Adam Grygiel, reprezentujący Stadninę Stropieszyn.

(tw)   

 W pierwszym swoim sezonie sportowym Mariusz Szymczak 
z Pleszewa został Kartingowym Mistrzem Polski. Sponsorem 
zawodnika jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Herb Powiatu 
Pleszewskiego umieszczono na kasku, kombinezonie i obudo-
wie gokarda. Po jedenastu rundach Pleszewianin okazał się 
najlepszym kierowcą kartingowym w klasie Super Rok! Zajął 
I miejsce z wynikiem 633 pkt., wyprzedzając Daniela Zająca 
z Wallrav Racing Club Zielona Góra (507 pkt.) i Gracjana 
Ambrozika z Automobilklubu Wielkopolskiego (417 pkt.).

 (tw) 

W barwach 
Powiatu Pleszewskiego

 W ramach akcji „Sprzątanie 
świata” powiatowy wydział ochro-
ny zorganizował kolejny  spływ 
„Eko - Prosna”. Zadaniem ka-
jakarzy było oczyszczanie rzeki 
ze śmieci. W spływie uczestni-
czyli uczniowie szkół średnich, 
ich opiekunowie oraz pracow-
nicy starostwa. Spływ odbył się 
17 września 2011 r. na rzece 
Prośnie. Sprzątano odcinek od 
Rokutowa do Kwilenia. 

(tw)

 IV Marsz Nordic Walking w Powiecie Pleszewskim mamy już za sobą. Wzięło 
z nim udział 60 chodziarzy. Atrakcję zorganizowało 27 października br. Staro-
stwo Powiatowe w Pleszewie. Tym razem wybrano malownicze tereny gminy 
Dobrzyca i trasę „Doliną Lutyni - wśród pól”. Uczestnicy spotkali się po południu 
przy głazie narzutowym „Bogudar” w Rudzie k. Lutyni, skąd wyruszyli do Do-
brzycy. Tego dnia pokonali ponad 7 kilometrów. Marsz zakończył się spotkaniem 
w remizie OSP Dobrzyca. Miłośnicy spacerów otrzymali w nagrodę od Starosty 
Pleszewskiego Michała Karalusa specjalne certyfikaty uczestnictwa w powiato-
wych marszach Nordic Walking.

(tw) 

Z kijkami doliną Lutyni  

Mistrzostwa Powiatu 
w Jeździectwie

Trofea zwycięzcom wręczyli Wicestarosta Dorota Czaplicka 
oraz główny organizator imprezy Jerzy Dąbrowski

Aby Prosna 
była czysta! 


