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Informacje

 Była to już 9. edycja akcji pod 
hasłem „Magiczne drzewko! Speł-
nij moje marzenia”, organizowa-
na przez Dom Dziecka i Pogoto-
wie Opiekuńcze pod patronatem 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
w Pleszewie Mirosława Kuberki. Co 
roku podopieczni placówki ubierają 
choinkę w sali sesyjnej  starostwa 
i zawieszają na niej listy do Świę-
tego Mikołaja. W tym roku akcję 
ogłoszono 24 listopada podczas 
XIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie. 
Dyrektor Domu Dziecka i Pogotowia 
Opiekuńczego w Pleszewie Jerzy 
Wiśniewski tradycyjnie zwrócił się 
do radnych o pomoc. - Mija 9 lat, 
gdy z panem przewodniczącym 
podjęliśmy decyzję o organizowaniu 
corocznej akcji po hasłem „Ma-
giczne drzewko”. Dzieci z Domu 
Dziecka piszą listy do Świętego 
Mikołaja. W listach proszą o pre-
zenty, które chcieliby znaleźć pod 
choinką. Nie jesteśmy w stanie 
zmienić sytuacji rodzinnej naszych 
podopiecznych, ale możemy dać 
im odrobinę szczęścia na święta 
- podkreślił dyrektor. 

(tw)

Boże Narodzenie 
w Domu D ziecka

Podczas spotkania wigilijnego w placówce w dn. 21 grudnia 2016r. 
paczki wręczył przewodniczący Mirosław Kuberka przebrany za Świętego 
Mikołaja 

Radni zabrali listy z choinki 
i ufundowali dzieciom świąteczne 
prezenty 

Zgodnie z 9-letnią tradycją Przewodniczący Rady Powiatu 
Pleszewskiego Mirosław Kuberka w przebraniu Św. Mikołaja 
rozdawał paczki świąteczne wychowankom Domu Dziecka 
i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Dzięki darczyńcom, 
przyjaciołom i radnym powiatowym 44 dzieci otrzymało wy-
marzone prezenty na Święta Bożego Narodzenia. 

Wydawca:    Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Poznańska 79, 
     63-300 Pleszew, tel. (62) 74-29-650
Teksty:     Tomasz Wojtala
Zdjęcia:    Robert Czajczyński, Tomasz Wojtala
Skład graficzny:  Piotr Budnik
Druk:     F.U.P. „FC Druk” Michał Fiec, 63-300 Piekarzew 10a
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Samorząd

 W tej kadencji udało się zmniejszyć dług 
powiatu o 4,1 mln złotych (1,5 mln w 2015r. 
i 2,6 mln w 2016r.). Ale dzięki temu, że samo-
rząd zabiegał skutecznie o dotacje zewnętrzne 
z funduszy rządowych, unijnych i norweskich, to 
nadal miał możliwości prowadzenia inwestycji.

Inwestycje w DPS i liceum
 W pierwszym roku V kadencji powiat dokoń-
czył rewitalizację budynku Liceum i Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica z Inicjatywy Jessica 
(wartość zadania 2,46 mln zł). Ta modernizacja 
otrzymała nagrodę Banku Gospodarstwa Krajo-
wego oraz tytuł „Mister Budownictwa Wielkopolski 
Południowej 2015” w kategorii obiektów oświa-
towych. Z pomocą tzw. Funduszy Norweskich 
wykonano kompleksową przebudowę I oddziału 
Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (2,58 
mln zł). Z programu Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej samorząd powiatowy utworzył 
Dzienny Dom Opieki „Senior - Wigor” (350 tys 
zł). 

Sukcesy szpitala powiatowego 
 W ostatnich dwóch latach duże inwestycje 
zrealizowano w Pleszewskim Centrum Medycz-
nym. W szpitalu wyremontowany został m.in. 
Oddział Opieki Długoterminowej z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym i Oddziałem Palia-
tywnym, a w nowym bloku szpitala oddano 
do użytku nowoczesny Oddział Rehabilitacji, 
Zakład Fizjoterapii, Dzienny Oddział Onko-
logiczny oraz Oddział Noworodkowy. Nowy 
oddział rehabilitacji (4,26 mln zł), remont i do-
posażenie oddziału opieki długoterminowej (1 
mln zł) były możliwe dzięki wdrożeniu projektu, 
finansowanego z Funduszy Norweskich. 
 Dla władz Powiatu Pleszewskiego szpital 
PCM to powód do dumy. W 2015r. Pleszewskie 
Centrum Medyczne już po raz ósmy z rzędu 
zwyciężyło w rankingu najlepszych szpitali w Pol-
sce wg. dziennika „Rzeczpospolita” i Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 
PCM nadal pozostaje w czołówce. W roku 
2016 zdobył III miejsce w rankingu. Szpitalny 
Oddział Ratunkowy otrzymał nowy ambulans 
ratunkowy. Zbiegło się to z obchodami 60-lecia 
pleszewskiego Pogotowia Ratunkowego. 

Inwestycje drogowe
 Do sukcesów tej kadencji należy dobra 
współpraca powiatu z gminami przy realizacji 
inwestycji drogowych np. z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
 W 2015 roku Powiat Pleszewski zmoderni-

Udana połowa kadencji

zował ponad 10 km dróg powiatowych, w tym 
największą inwestycją była droga Szymanowice 
- Nowa Wieś w gminie Gizałki (wartość zadania 
2,55 mln zł). W Pleszewie wykonano przebudowę 
ul. Kilińskiego (1 mln zł), w gminie Gołuchów 
drogę Tursko - Jedlec, w gminie Czermin dro-
gę Wieczyn - Żegocin, w gminie Chocz drogę 
w Nowolipsku, a w gminie Dobrzyca drogi 
w Sośnicy i Polskich Olędrach. 
 W 2016 roku Powiat Pleszewski wyremon-
tował ok. 5 km dróg, a głównymi inwestycjami, 
współfinansowanymi z rządowego Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej, były droga Pleszew - Lenartowice 
(1,47 mln zł) oraz ul. Ostrowska w Kościelnej 
Wsi (1,43 mln zł). Ponadto remont przeszły 
drogi w Broniszewicach, Karminie, Karsach 
i Tomicach. Powstał ciąg pieszo - rowerowy 
w Marszewie, nowy odcinek chodnika przy Al. 
Wojska Polskiego w Pleszewie oraz chodnik przy 
drodze Czerminek - Szkudła. 
 Inwestycje drogowe i bieżące utrzymanie 
dróg stało się priorytetem władz powiatu. W Za-
rządzie Dróg Powiatowych powołano brygadę 
remontową i zakupiono nowoczesny ciągnik 
z kosiarką. 
 W 2017r. Powiat Pleszewski przystąpi do 
modernizacji drogi powiatowej Chocz - Józe-
fów w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Umowa z Marszałkiem Województwa 
została podpisana w sierpniu 2016 roku. 
 Powiat pozyskał dotacje z PRGiPID na 
przebudowę w  2017 r. dróg powiatowych 

Dobrzyca - Koryta oraz Krzywosądów - Ku-
chary.

Niskie bezrobocie
 Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ple-
szewie wynika, że w jeszcze styczniu ubiegłego 
roku stopa bezrobocia wynosiło 7,3%, w maju 
spadła do 5,6%, a ostatnie dane z końca paździer-
nika 2016r. wskazują na 4,7%. Skalę bezrobocia 
monitoruje stale Powiatowa Rada Zatrudnienia.  

Partner zagraniczny
 Doskonale układa się współpraca partnerska 
z niemieckim powiatem Ammerland. 6 września 
2015r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy 
uroczyście świętowano 15-lecie partnerstwa. 

Promocja powiatu
 Ostatnie dwa lata obfitowały w powiatowe 
wydarzenia promocyjne, sportowe, kulturalne 
i prozdrowotne: Święto Prosny, Wielkopolskie 
Dni „STOP Uzależnieniom”, Powiatowe Święto 
Plonów, Wielkopolski Festiwal Rzemiosła, Gala 
Sportu. W marcu 2016r. po raz pierwszy odbył 
się powiatowy turniej gry komputerowej League 
of Legends dla młodzieży. Tradycją są obchody 
Święta Powiatu (6 I), Święta Niepodległości (11 
XI) oraz rocznic Powstania Wielkopolskiego (27 
XII). W 2016 r. zorganizowano w Kościelnej 
Wsi powiatowe obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski.

(tw)

Maciej Wasielewski, 
Starosta Pleszewski

Minęła połowa V kadencji samorządu powiatowego. Starosta Maciej Wasielewski urzęduje na tym stanowisku już dwa lata. Jaki był ten okres?  
Zarząd Powiatu Pleszewskiego pod przewodnictwem starosty Macieja Wasielewskiego od początku postawił sobie ważne cele: zmniejszenie 
zadłużenia powiatu, polityka oszczędnościowa, pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje oraz ścisła współpraca z gminami.
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Drogi powiatowe

Modernizacja ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi (droga 5297P) / koszt 1.480.885 zł 
(PGiPID - 708.457 zł, Powiat Pleszewski - 414.658 zł, Gm. Gołuchów - 357.770 zł)

Przebudowa ul. Lenartowickiej w Pleszewie (droga powiatowa nr 4338P Pleszew - Lenarto-
wice) - 1 km / koszt 1.423.189 zł (w tym: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej - 701.134 zł, Powiat Pleszewski - 367.983 zł, MiG Pleszew - 354.073 zł)

INWESTYCJE DROGOWE 2016
Głównymi inwestycjami drogowymi Powiatu Pleszewskiego w 2016 roku były modernizacje drogi Pleszew - Lenartowice i ul. Ostrowskiej 
w Kościelnej Wsi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Samorząd powiatowy wykonał ponadto prze-
budowę drogi w Broniszewicach, odcinków w Karminie, Karsach, Trzebowej i Tomicach, budowę ciągu pieszo - rowerowego w Marszewie, 
fragment ścieżki przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie oraz chodnik Czerminek - Szkudła.

 Ciąg pieszo-rowerowy w Marszewie (750 m) przy dro-
dze 4325P / koszt 321.197 zł (Powiat - 167.396 zł, MiG 
Pleszew - 151.801 zł) 

 Ścieżka pieszo-rowerowa przy Al. Wojska Polskiego 
w Pleszewie (270 m) / 139.756 zł (Powiat - 69.879 zł, 
MiG Pleszew - 69.877 zł)

 Przebudowa drogi powiatowej 4311P w Broniszewicach 
(1 km) / 372.873 zł (Powiat - 260.011 zł, Gm. Czermin 
- 111.862 zł)

 Budowa chodnika w Żegocinie (275 m) - 60.000 zł 
(Powiat - 30.000 zł, Gm. Czermin - 30.000 zł) 

 Przebudowa drogi powiatowej 5295P w Karsach (255 
m) / 95.997 zł (Powiat)

 Ulica Łączna w Kościelnej Wsi (140 m) / 20.691 zł (Powiat) 
 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Łącznej w Ko-

ścielnej Wsi / 72.000 zł (Powiat - 36.000 zł, Gm. Gołu-
chów - 36.000 zł)

 Nakładki asfaltowe na drodze 4346P w Czerminku (280 
m) / 84.870 zł (Powiat)

 Chodnik przy drodze 4345P Czerminek - Szkudła (992 
m) / 200.000 zł (Powiat - 100.000 zł, Gm. Gołuchów 
- 100.000 zł)

 Przebudowa drogi 4326P w Karminie (521 m) / 257.841 
zł (Powiat - 152.841 zł, Gm. Dobrzyca - 105.000 zł)

 Chodnik przy ul. Parkowej w Dobrzycy (176 m) / 40.000 
zł (Powiat – 20.000 zł , Gm. Dobrzyca - 20.000 zł)

 Droga powiatowa 4318P w Tomicach (ul. Leśna, 200 m) 
/ 95.572 zł (Powiat – 71.572 zł, Gm. Gizałki - 24.000 zł)

 Chodniki przy ul. Ostrowskiej (70 m) i Krotoszyńskiej 
(185 m) w Dobrzycy, ul. Ostrowskiej w Karminku (134 
m), w Sośnicy (107 m), w Galewie (42 m) / 185.305 
(Gm. Dobrzyca)

Opr. T.Wojtala

 Utwardzenie tłuczniem drogi 4320P w Nowym Oleścu 
(400 m) / 56.683 zł (Powiat)  

 Przebudowa drogi 5295P Dobrzyca - Koryta, etap I w Trze-
bowej (425 m) / 216.985 (Powiat - 151.890 zł, Gm. 
Dobrzyca - 65.095 zł)
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Pleszewskie Centrum Medyczne

W czołówce RANKINGU SZPITALI 2016 
 W dniu 14 grudnia 2016r. w Warszawie podsumowano kolejną 
edycję „Rankingu szpitali”, prowadzonego od 13 lat przez dziennik 
„Rzeczpospolita”. Po raz kolejny w czołówce „złotej setki” najlepszych 
szpitali w Polsce znalazło się Pleszewskie Centrum Medyczne. W ran-
kingu oceniano ponad 220 placówek. Pleszewski szpital, który przez 
8 ostatnich lat był zwycięzcą rankingu, tym razem zdobył III miejsce 
(894,95 pkt na 1.000 możliwych). Wyprzedziły go jedynie Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy (I miejsce - 918 pkt) i szpital w Świdnicy 
(II miejsce - 896 pkt.). PCM prowadzi nadal w rankingu najlepszych 
szpitali w Wielkopolsce. Uzyskało także VI. miejsce w kategorii jakości 
opieki medycznej. Nagrody i wyróżnienia na uroczystej gali w Warsza-
wie odebrali prezes PCM Tadeusz Stefaniak, Wicestarosta Pleszewski 
Eugeniusz Małecki i dyrektor ds. administracyjnych PCM Damian 
Marciniak z rąk Wiceministra Zdrowia Marka Tombarkiewicza oraz 
przedstawicieli redakcji „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia.                    (tw)

Oddział Noworodkowy po remoncie
 W dniu 15 grudnia 2016r. w Pleszewskim Centrum Medycznym 
sp. z o.o. uroczyście oddano do użytku zmodernizowany Oddział No-
worodkowy. Inwestycja kosztowała 435.000 zł. Dodatkowe środki 
wydatkowano na meble i wyposażenie m.in. przewijaki, wanienki itp. 
W pleszewskim szpitalu rodzi się rocznie ponad tysiąc dzieci (1.119 
w 2015r.). Ordynatorem oddziału jest lek. Jacek Gąsiorowski. Na od-
dziale pracuje 8 neonatologów, 1 pediatra, 17 pielęgniarek i położnych. 
Oddział dysponuje 17 łóżkami i 7 inkubatorami. W uroczystym  prze-
cięciu wstęgi, obok władz powiatu, dyrekcji szpitala oraz kierownictwa 
oddziału, wzięła udział Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. 

(tw) 

Nowy mammograf i aparat USG 
 1,2 mln zł kosztował nowoczesny mammograf, którym od wrze-
śnia 2016r. działa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej PCM. Oficjalne 
oddanie nowego urządzenia do eksploatacji odbyło się 5 października 
2016r. w obecności władz powiatu, lekarzy rodzinnych, przedstawicieli 
Pleszewskiego Klubu „Amazonki” i personelu medycznego. Kierowni-
kiem ZDO jest lek. specjalista Małgorzata Szymaniak. Zakład wzbogacił 
się także o aparat USG najnowszej generacji o wartości 358.000 zł, 
pozwalający prowadzić kompleksową diagnostykę kobiet.             (tw)

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zmodernizuje Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w ramach projektu, dofinansowanego z PROGRA-
MU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 
2014-2020 Priorytet IX. Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa 
medycznego. Koszt całej inwestycji wyniesie 3.768.229 zł, w tym 
aż 3.187.312 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.                                              (tw)

Jubileusz Pogotowia Ratunkowego 
- Przez 60 lat w pogotowiu nastąpił ogromny postęp wiedzy medycznej. 
Niezmiennie jednak ten sam pozostaje szlachetny cel: ratowanie życia 
i zdrowia pacjentów - powiedział Tadeusz Stefaniak, prezes PCM na 
uroczystości z okazji 60-lecia Pogotowia Ratunkowego, która odbyła 
się 4 listopada 2016r. w restauracji „Impresja”. Jubileusz był okazją 
do gratulacji i wyróżnień. W imieniu władz powiatu życzenia byłym 
i obecnym pracownikom pogotowia złożył wicestarosta Eugeniusz Ma-
łecki. Wśród wyróżnionych byli: ordynator SOR Artur Tarasiewicz oraz 
najdłużej pracujący w pogotowiu pracownicy - pielęgniarka Krystyna 
Żuchowska i sanitariusz Tomasz Mielnik. Jedną z ciekawostek uroczy-
stości była wystawa zdjęć archiwalnych z działalności pleszewskiego 
pogotowia. Fotografie gromadzili przez ostatni rok Paweł Kostuj i Piotr 
Kramarczyk.                                                                           (tw)
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Wydarzenia 

 Ś w i a d e c t w a 
promocji czeladni-
czej wręczyli Wice-
starosta Pleszewski 
Eugeniusz Małec-
ki i dyrektor ZSUG 
Iwona Kałużna. 
Otrzymali je ucznio-
wie, którzy ukończyli 
kształcenie zawodo-
we w następujących 
zawodach: ślusarz, 
cukiernik, piekarz, 
mechanik pojazdów 
samochodowych, 
murarz- tynkarz , 
wędliniarz, fryzjer, 
stolarz, elektrome-
chanik pojazdów 
samochodowych, 
monter zabudowy 
i  robót wykończe-
niowych w budow-
nictwie, monter sieci 
instalacji i urządzeń 
sanitarnych oraz la-
kiernik samochodo-
wy. 

 Starostwo Powiatowe w Pleszewie było jednym ze sponsorów ekspedycji naukowej 
do Boliwii w ramach projektu GEOpraktyki „Na stokach Andów”, zorganizowanej przez 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W wyprawie uczestniczył student IV roku geografii Marcin Spiralski 
z Pleszewa, który zabrał ze sobą w podróż flagę Powiatu Pleszewskiego. 
 Do Ameryki Południowej pojechało łącznie 10 studentów z poznańskiego UAM. 
Grupą kierował glacjolog dr Jakub Małecki. Opiekunem naukowym badań był prof. 
dr hab. Andrzej Kostrzewski. Poznańscy studenci przeprowadzili w Andach badania 
geologiczne lodowca Charquini Sur, obserwacje pustyni solnej Salar de Uyuni - pozo-
stałości po wyschniętym słonym jeziorze na płaskowyżu Altiplano, badania społeczne 
w La Paz, zorganizowali wolontariat środowiskowy i badania ewaporacji w Rurrena-
baque oraz badania jakości i poziomu życia wśród Polaków, żyjących w Cochabam-
bie, Sucre, Santa Cruz i La Paz.  - Prace terenowe, który przeprowadziliśmy w Boliwii, 
były bardzo owocne i dostarczyły nam dużą ilość materiału badawczego. Kolejnym etapem 
naszego projektu jest opracowanie i upowszechnienie wyników naszych badań, a także 
promocja samego projektu i działania edukacyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o uczniów szkół 
w całej Wielkopolsce - tłumaczy Marcin Spiralski. Młodzi geografowie planują wystawy 
i prelekcje w pleszewskich szkołach. 
 (tw)

Marcin Spiralski z flagą Powiatu Pleszewskiego na zboczu 
lodowca Zongo

Na stokach Andów. Ekspedycja do Boliwii

ŚWIĘTO HIPOLITA CEGIELSKIEGO 
Pasowanie na czeladników

Ponad 90-ciu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Pleszewie zostało 
uroczyście pasowanych na czeladników. Ceremonia odbyła się 25 listopada 2015r. 
w Domu Rzemiosła podczas Święta Patrona Szkoły Hipolita Cegielskiego. 

 W uznaniu zasług w wychowaniu młodzieży 
w duchu patriotyzmu, etosie i idei pracy orga-
nicznej Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 
uhonorowało statuetką Hipolita Cegielskiego 
dyrektor ZSU-G Iwonę Kałużną.  Nagrodę 
w imieniu towarzystwa wręczyli Dominik Górny 
oraz prawnuczka Hipolita Cegielskiego pani 
Zofia Cegielska-Doerffer. 
 Patron ZSUG w Pleszewie Hipolit Cegielski 
był wybitnym Wielkopolaninem, przemysłowcem, 
społecznikiem, patriotą, orędownikiem postępu, 
myśli technicznej i pionierem przemysłu wielko-
polskiego.              (tw)  
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ZASŁUŻONY DLA POLICJI
 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 
Mirosław Kuberka został odznaczony przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
brązowym medalem za zasługi dla Policji. 
Odznaczenie wręczyli 14 listopada 2016r. 
Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. To-
masz Trawiński oraz Wojewoda Wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann w hali widowiskowej 
ARENA w Poznaniu podczas uroczystego 
apelu z okazji Święta Służby Cywilnej i Święta 
Niepodległości. W uroczystości uczestniczyli 
także Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski 
oraz Komendant Powiatowy Policji w Plesze-
wie insp. Paweł Golicki. 

(tw)

 Główną nagrodę 42. edycji konkursu 
zdobył budynek „Starej Przepompowni” 
w Ostrowie Wielkopolskim, zaadaptowany 
na salę muzealną, salę widowiskową, klub 
muzyczny, restaurację, siłownię oraz lokale 
mieszkalne. To właśnie tam odbył się Dzień 
Budowlańca 2016 i finał konkursu na najcie-
kawsze i nowatorskie inwestycje budowlane 
Wielkopolski Południowej 2015 roku. 
 Nagroda w kategorii obiektów oświato-
wych przypadła Powiatowi Pleszewskiemu 
za rewitalizację budynku Liceum i Gimna-
zjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie. 
W imieniu inwestora - Zarządu Powiatu 
w Pleszewie - nagrodę odebrały Sekretarz 
Powiatu Bogusława Prażucha oraz dyrektor 

liceum Lilla Deleszkiewicz. Jednocześnie 
nagrodzono głównego wykonawcę przebu-
dowy szkoły Przedsiębiorstwo Budowlane 
STABOX z Ostrowa Wlkp., głównego pro-
jektanta konstrukcji mgr. inż. Krzysztofa 
Kowalskiego, projektanta architektury mgr 
inż. arch. Izabelę Walczak-Fiec oraz wio-
dącego inspektora nadzoru inż. Ryszarda 
Kowalskiego.
 Konkurs „Mister Budownictwa Południo-
wej Wielkopolski” organizowany jest przez 
kaliski oddział Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Wielkopolską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 
oraz Naczelną Organizację Techniczną. 

(tw) 

TERMINAL PŁATNICZY 
W URZĘDZIE
 Starostwo Powiatowe w Pleszewie uruchomiło 
system płatności bezgotówkowych. W okienku ka-
sowym został zainstalowany terminal płatniczy. Od 
listopada 2016r. wszystkie opłaty komunikacyjne, 
geodezyjne i budowlane mogą być regulowane kartami 
płatniczymi, w tym popularnymi Visa i Mastercard, 
a także kartami zbliżeniowymi typu PayPass. To 
duże ułatwienie dla klientów! Wszystko za sprawą 
pilotażowego programu, wdrożonego przez Krajową 
Izbę Rozliczeniową S.A. we współpracy z Ministrem 
Rozwoju. Program umożliwia uruchomienie akceptacji 
płatności bezgotówkowych w wybranych jednostkach 
administracji publicznej. 

(tw) 

SAMORZĄDOWCY 
NA STRZELNICY 
 Reprezentacja Powiatu Ple-
szewskiego zajęła 4. miejsce w VIII 
Mistrzostwach Samorządów Powia-
towych Województwa Wielkopol-
skiego w Strzelectwie Sportowym. 
Zawody odbyły 24 września 2016r. 
na strzelnicy Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Murowanej Go-
ślinie. Drużyna z Pleszewa starto-
wała w składzie: Starosta Maciej 
Wasielewski, radna Rady Powiatu 
Renata Reszel, radny Waldemar 
Maciaszek oraz kierownik Biura 
Rady Starostwa Powiatowego Do-
rota Drosdowska. W konkurencji 
strzelania z broni czarnoprochowej 
radny Waldemar Maciaszek zajął 
indywidualnie wysokie III miejsce. 

(tw)

TYMCZASOWA BAZA HEMS OTWAR TA 
 18 listopada 2016r. 
na lotnisku w Michałko-
wie k. Ostrowa Wlkp. 
miało miejsce otwar-
cie tymczasowej Bazy 
Śmigłowcowej Służby 
Ratownictwa Medycz-
nego z udziałem Ministra 
Zdrowia Konstantego 
Radziwiłła, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Wicewojewody 
Wielkopolskiego Marleny Maląg oraz licznej grupy samorządowców. 
Powiat Pleszewski reprezentował Starosta Maciej Wasielewski. 
Stacjonujący w bazie śmigłowiec medyczny kosztował 28 mln 
zł. Załoga obsługuje południowo-wschodnią część Wielkopolski, 
w tym nasz powiat. Tymczasowa baza to etap przejściowy, bowiem 
w 2018r. w Michałkowie ma powstać profesjonalna baza HEMS 
za 6 mln złotych. Połowę tej kwoty sfinansują władze województa, 
a drugą część 96 samorządów z płd. części Wielkopolski. Powiat 
Pleszewski przekaże na ten cel 66.447 zł. 

(tw) 

LICEUM Z NAGRODĄ BUDOWLANĄ

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Sekretarz 
Powiatu Bogusława Prażucha z nagrodą Mister 
Budownictwa 2015

Zrewitalizowany budynek Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Sta-
szica w Pleszewie zdobył tytuł „Mister Budownictwa Wielkopolski 
Południowej 2015” w kategorii obiektów oświatowych. Ceremonia 
wręczenia nagród, połączona z obchodami Dnia Budowlańca, odbyła 
się 8 października 2016r. w Ostrowie Wielkopolskim.
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Korona Wielkopolski
 W sumie 300 zawodni-
ków nordic walking i biegaczy 
wystartowało w zawodach z 
cyklu Korona Wielkopolski, 
rozegranych 12 listopada w 
Zawidowicach. Zawody były 
imprezą sportową, towarzy-
szącą obchodom Święta Nie-
podległości. Biegacze mieli do 
pokonania 10 km. Kijkarze 
rywalizowali na dwóch dy-
stansach - 5 i 10 km. Wśród 
uczestników marszu nordic 
walking był Wicestarosta Ple-
szewski Eugeniusz Małecki. 
Na mecie wszyscy sportowcy 
otrzymali medale. Zwycięzcom 
poszczególnych dystansów i 
kategorii wiekowych trofea 
wręczali Starosta Pleszewski 
Maciej Wasielewski, Wice-
burmistrz Gminy Dobrzyca 
Ewa Wasielewska oraz Z-ca 
Burmistrza Pleszewa Andrzej 
Jędruszek.                     

  (tw)   

1 września 
- rocznica wybuchu wojny
 Z okazji 77. rocznicy napaści Niemiec hitle-
rowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej 
odbył się w Pleszewie apel poległych. 1 września 
br. przy pomniku ku czci żołnierzy pleszewskie-
go 70 Pułku Piechoty, poległych w 1939 roku, 
zgromadziły się poczty sztandarowe, przybyli 
przedstawiciele władz powiatu i miasta, instytucji, 
organizacji i szkół, harcerze oraz mieszkańcy. Na 
warcie honorowej stanęli rekonstruktorzy z Dru-
żyny Tradycji 70 Pułku Piechoty pod patronatem 
Starosty Pleszewskiego. Gawędę na temat wojny 
1939 roku wygłosił Mikołaj Duda z Hufca ZHP. 

17 września - agresja ZSRR 
w naszej pamięci

 Obchody Święta Niepodległości 
2016 w Pleszewie rozpoczęły się od 
uroczystej mszy świętej za Ojczyznę, 
którą w kościele pw. Ścięcia Świętego 
Jana Chrzciciela odprawił ks. prałat 
Henryk Szymiec. 
 Delegacje władz powiatowych i miej-
skich, partii i organizacji społecznych 
złożyły wiązanki kwiatów pod kościel-
nym epitafium upamiętniającym po-
ległych w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 i wojnie polsko - bolszewickiej 1920, na 
nagrobku ks. Kazimierza Niesiołowskiego oraz pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Kowalewie.                            (tw) 

RADOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCI - pod takim tytułem 11 listopada br. w auli Liceum 
i Gimnazjum im. Stanisława Staszica odbył się koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w Pleszewie. Wystąpił szkolny chór „Consonans” pod batutą Aliny 
Fabisiak oraz utalentowani muzycznie uczniowie liceum. W duecie zagrały nauczycielka 
Marta Janiak na klarnecie oraz gościnnie absolwentka szkoły Katarzyna Rutkowska na 
fortepianie. Artyści wykonali 
m.in. poloneza Wojciecha Kilara 
z filmu „Pan Tadeusz”, piosenkę 
pt. „Między ciszą a  ciszą” 
Grzegorza Turnaua, piosenki 
Maryli Rodowicz „Wielka woda” 
i „Niech żyję bal!” oraz utwory 
muzyki klasycznej; canon D dur 
Johanna Pachelbela i etiudę G 
dur Marco Giualiniego. 
 Wykonawcom za występ 
podziękował Starosta Plesze-
wski Maciej Wasielewski. 

(tw)

11 listopada - Narodowe 
Święto Niepodległości

 Delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd boha-
terskim żołnierzom wojny 1939 roku.  W imieniu 
Powiatu Pleszewskiego kwiaty złożyła dele-
gacja w składzie: Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu 
w Pleszewie Mirosław Kuberka, Wicestarosta 
Pleszewski Eugeniusz Małecki oraz reprezentu-
jący komendanta powiatowego policji komisarz 
Tomasz Mimier - naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP Pleszew.                       (tw)

 Samorządy uczciły 77. rocznicę agresji ZSRR 
na Polskę 17 września 1939 roku. Wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem wolności na Placu 
im. Jana Pawła II złożyli Starosta Pleszewski 
Maciej Wasielewski, Wicestarosta Eugeniusz 
Małecki oraz dyrektor Muzeum Regionalnego 
Adam Staszak.                                      (tw)  
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 Święto Plonów rozpoczęła uro-
czysta msza święta dziękczynna 
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Szymanowicach, którą odprawił 
proboszcz parafii ks. Grzegorz Kuliń-
ski. Po nabożeństwie korowód dożyn-
kowy przejechał na plac w Nowej Wsi 
nad rzeką Prosną. Publiczność obej-
rzała część obrzędową w wykonaniu 
Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” 
z Moszczanki i Skrzebowej. Przygry-
wała „Kapela znad Prosny”.
 Funkcję starostów dożynkowych 
pełnili: Zofia Lewicz z Wierzchów 
i Dominik Kaźmierski z Toporowa. Ich 
asystentami byli Jolanta Szkudlarek 
z Białobłot i Jacek Janiszewski z To-
mic. To oni przekazali przedstawicie-
lom władz powiatowych i gminnych 
tradycyjny bochen chleba oraz wie-
niec dożynkowy. Za chleb dziękowali 
Starosta Pleszewski Maciej Wasie-
lewski i Wójt Gizałek Robert Łoza. 
Samorządowcy częstowali pieczywem 
gości dożynkowych. Wieniec odebrali 
przewodniczący Rady Powiatu w Ple-
szewie Mirosław Kuberka i przewod-
niczący Rady Gminy w Gizałkach Piotr 
Lis. 
 Życzenia organizatorom i uczest-
nikom dożynek przekazał m.in. szef 
delegacji zagranicznej z niemieckiego 
Powiatu Ammerland, wicestarosta 
Rudiger Kramer. List okolicznościowy 
przesłał Prezydent RP Andrzej Duda.  
 W programie artystycznym była 
„Estrada Folkloru”. 
 Podczas Święta Plonów rozstrzy-
gnięto również konkursy. 

Wyniki konkursu na wieniec żniwny: 
I miejsce - KGW w Wierzchach 
II miejsce - KGW w Karmińcu      
III miejsce - Sołectwo Borczysko 
i sołectwo Kościelna Wieś 
Wyróżnienia: KGW Marszew, KGW 
Kwileń, Rada Sołecka w Łęgu.

Wyniki konkursu na najciekawszy 
witacz dożynkowy: 
I miejsce - sołectwo Świerczyna 
II miejsce - sołectwo Dziewiń Duży 
III miejsce - sołectwo Wronów

Dożynki Powiatu Pleszewskiego 2016 
w Gizałkach

Była msza dziękczynna za zebrane plony, barwny korowód, obrzęd dożynkowy i estrada folkloru. Ludowej 
tradycji stało się zadość! Rolnicy Powiatu Pleszewskiego 4 września 2016r. na Dożynkach Powiatowych 
w Gizałkach hucznie świętowali zakończenie ostatnich żniw.

 W konkursie kulinarnym „Fe-
stiwal smaków” Stowarzyszenia 
„Wspólnie dla przyszłości” wygrały 
potrawy z KGW w Dobrzycy. Ogło-
szono także wyniku konkursu „Su-
persołtys”, organizowanego przez 
redakcję „Gazety Pleszewskiej”. Na-
grodę za pierwsze miejsce otrzymał 
sołtys wsi Suchorzew Dariusz Dry-
jański. 
 Wieczorem publiczność rozgrzały 
zespoły disco-polo, najpierw JUM-
PER, a potem grupa SKANER. Świę-
to zakończyła zabawa taneczna. 
 Organizatorami dożynek były Gmina 
Gizałki i Powiat Pleszewski. 

(tw)
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 Obecnych na mszy świętej powitał ks. 
proboszcz Piotr Wasilewski. Wyraził wdzięcz-
ność za pomoc finansową, jaką otrzymał na 
renowację kościoła od Powiatu Pleszewskiego 
i Ministerstwa Kultury.  Podczas mszy Biskup 
Kaliski Edward Janiak poświęcił odrestauro-
wany Ołtarz Główny i obraz w nawie bocznej 
„Ukrzyżowanie Chrystusa” oraz udzielił Sakra-
mentu Bierzmowania młodzieży parafialnej. 
Do bierzmowania przystąpiło 70 dziewcząt 
i chłopców. Wierni złożyli tradycyjne dary oł-
tarza. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski 
przekazał trybularz liturgiczny - dar Powiatu 
Pleszewskiego dla Parafii św. Wawrzyńca.   
 Asystę honorową w kościele stanowiła para-
fialna Straż Grobu Pańskiego tzw. Turki na czele 
z komendantem druhem Janem Grabarkiem. 
Grała orkiestra dęta z OSP w Kościelnej Wsi. 
W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandaro-
we: Starostwa Powiatowego w Pleszewie, OSP 
w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Kościelnej Wsi oraz 
parafialnego Kółka Matek Różańcowych. Obecni 
byli parafianie, rodzice dzieci bierzmowanych 
oraz wielu zaproszonych gości m.in poseł na 
Sejm RP Jan Mosiński.
 Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski 
podziękował księdzu proboszczowi za przyjęcie 
roli gospodarza uroczystości powiatowych oraz 
księdzu biskupowi za wizytę i odprawienie mszy. 
- Pozwólcie Państwo, że Księdzu Proboszczowi 
Piotrowi Wasilewskiemu złożę wyrazy wdzięcz-
ności za trud zorganizowania dzisiejszego ju-
bileuszu Chrztu Polski. Ekscelencjo Biskupie! 
Bóg zapłać za pięknie odprawioną Mszę Świętą 
i wygłoszone słowo Boże. Bardzo cieszę się, 
że dane mi było uczestniczyć w tej modlitwie. 
Pozwól, że skorzystam z okazji i złożę Ci ser-
deczne życzenia Bożej opieki z okazji Twojego 

Jubileusz 1050-lecia 
Chrztu Polski   

W Kościelnej Wsi odbyły się Powiatowe Obchody 
1050-lecia Chrztu Polski. Uroczystą mszę 
świętą w kościele pw. Św. Wawrzyńca odprawił 
Ordynariusz Diecezji Kaliskiej J. E. Ksiądz Biskup 
Edward Janiak.

Jubileuszu 20-lecia święceń biskupich, które 
przyjąłeś z rąk kardynała Henryka Gulbinowi-
cza 30 listopada 1996r. w Archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Dziękuję za 

długoletnią i pełną oddania służbę wiernym. 
Niech Pan Bóg daje Ci siłę i udziela wszelkich 
łask w pracy duszpasterskiej - życzył starosta. 
 Po mszy goście spotkali się na wspólnym 
obiedzie w remizie OSP w Kościelnej Wsi.     

T. Wojtala
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 Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda przyjechał 
do Pleszewa w czwartek, 20 paź-
dziernika 2016 roku. Najpierw 
w Lenartowicach odwiedził wete-
rana wojennego, żołnierza Wojny 
Obronnej 1939r. Jana Szymań-
skiego, który obchodził setne uro-
dziny i jest najstarszym mieszkań-
cem gminy Pleszew. Prezydent 
odznaczył Jana Szymańskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Mimo deszczu 
i  niesprzyjającej pogody Prezy-
dent spotkał się na pleszewskim 
rynku z mieszkańcami miasta 
i powiatu. Prezydenta oficjalnie 
powitał Burmistrz Pleszewa Ma-
rian Adamek. Prezydent wygłosił 
przemówienie. Potem był czas na 
uściski dłoni, rozmowy, autografy 
i zdjęcia pamiątkowe. 
 W sali sesyjnej ratusza od-
było się oficjalne spotkanie Pre-
zydenta RP z władzami Miasta 
i Gminy Pleszew oraz Powiatu 
Pleszewskiego, przedstawicielami 
Kościoła Katolickiego, lokalnego 
rzemiosła, liderami organizacji 
pozarządowych i delegatami mło-
dzieży. W spotkaniu wzięli udział 
m.in. Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski i  Przewodniczący 
Rady Powiatu w Pleszewie Miro-
sław Kuberka. Prezydent wpisał 
się do księgi pamiątkowej. Pod-
czas pobytu w Pleszewie prezy-
dentowi towarzyszyli Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Andrzej Dera oraz Sekretarz Sta-
nu w MSZ, Poseł na Sejm  Jan 
Dziedziczak. 

(tw) 

Fot. Grzegorz Janowski 
 CHROMATYCZNIE Studio Fotogrfi czne

Wizyta Prezydenta w Pleszewie
Prezydent RP Andrzej Duda gościł w Pleszewie. Spotkał się z mieszkańcami, 
przedstawicielami władz miejskich i powiatowych, rzemiosła i przedsiębior-
czości, organizacji pozarządowych, duchowieństwa oraz młodzieży. Była to 
pierwsza wizyta głowy państwa w Powiecie Pleszewskim.
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Festiwal Rzemiosła i jubileusz 
szkoły zawodowej

Ponad trzydziestu wystawców, tłumy zwiedzających i słoneczna pogoda - tak 
w skrócie można opisać IV Wielkopolski Festiwal Rzemiosła w Pleszewie. 
Festiwal połączono z obchodami jubileuszu 130-lecia Zespołu Szkół Usłu-
gowo - Gospodarczych w Pleszewie. 

 Wielkopolski Festiwal Rze-
miosła w Pleszewie odbywa się 
co roku we wrześniu. Jego celem 
jest prezentacja dorobku i tradycji 
lokalnego rzemiosła oraz promocja 
kształcenia zawodowego. Była to 
już IV edycja imprezy. Odbyła się 
pod patronatem honorowym Mi-
nister Edukacji Narodowej Anny 
Zalewskiej, Minister Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej, Wojewody Wielkopol-
skiego Zbigniewa Hoffmanna oraz 
Marszałka Województwa Marka 
Woźniaka. 
 Organizatorami festiwalu byli: 
Powiat Pleszewski, Miasto i Gmina 
Pleszew, Izba Rzemieślnicza, Cech 
Rzemiosł Różnych w Pleszewie 
oraz ZSU-G. Otwarcie odbyło się 
w pleszewskim Domu Rzemiosła. 
Wśród gości byli parlamentarzy-
ści, samorządowcy, pracownicy 

w Pleszewie”.
 Towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego uhonorowało medalami 
„Labor Omnia Vincit” Starostę Ple-
szewskiego Macieja Wasielewskie-
go, dyrektor ZSU-G Iwonę Kałuż-
ną oraz Starszego Cechu Olgierda 
Rusinka. 

(tw) 

oświaty, przedsiębiorcy, środowisko 
rzemieślnicze, a także zagraniczne 
delegacje z Liceum Zawodowego 
w Stebniku na Ukrainie oraz z Be-
rufsbildende Schulen Ammerland 
w Rostrup w Niemczech. 
 Festiwal Rzemiosła 2016 od-
wiedziły tłumy zwiedzających, 
a wśród nich przedszkolaki, mło-
dzież ze szkół podstawowych i gim-
nazjów. Gośćmi honorowymi byli 
Członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Marzena Wodziń-
ska oraz prawnuczka patrona szko-
ły Hipolita Cegielskiego, pani Zofia 
Cegielska-Doerffer.
 Jednocześnie szkoła zawodowa 
w Pleszewie świętowała jubileusz 
130-lecia. Z  tej okazji odbył się 
uroczysty apel z występami dzieci 
i „Koncertem Pokoleń”. Ogłoszo-
no wyniki konkursu kulinarnego 
i plastycznego na temat rzemiosła. 

Konkurs potraw regionalnych wy-
grał Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 z Kępna, II miejsce zajął 
Zespół Szkół nr 1 z Ostrzeszowa, 
a III miejsce - Zespół Szkół Przy-
rodniczo Politechnicznych CKU 
z Marszewa. Odbyła się także pro-
mocja  książki pt. „Historia czynami 
ludzi pisana czyli 130 lat ZSUG 


