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Ku czci Honorowych 
Dawców Krwi

 Powiat oraz sześć gmin pleszewskich zawią-
zało porozumienie, aby wspólnie ubiegać się 
o dotacje z MSWiA na kompleksową informaty-
zację urzędów. W połowie 2008 roku niektóre 
usługi administracyjne będą dostępne przez 
Internet. 

Wniosek przez Internet

II miejsce 
w Wielkopolsce /ranking 
inwestycyjny „Wspólnoty”

Kalendarz promocyjny

W Święta Bożego Narodzenia przełamujemy się 
opłatkiem, składamy sobie szczere życzenia zdrowia, 

pogody ducha, sukcesów zawodowych, rodzinnego 
szczęścia, miłości, kontynuacji przyjacielskich 

więzi ale i nowych przyjaźni.
W imieniu Rady i Zarządu  Powiatu 

Pleszewskiego, przyłączamy się do tych życzeń.
Życzymy, by radosna atmosfera Świąt, 

przepełnionych miłością i spokojem, zagościła 
w naszych sercach na dłużej. 

Byśmy umocnili nasze rodzinne 
i przyjacielskie więzi. 

Byśmy w Nowym 2008 Roku  
żyli w przyjaznym dla wszystkich otoczeniu. 

Mirosław Kuberka

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Pleszewie
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Starosta Pleszewski
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Wydawca:    Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 
      ul. Poznańska 79
      Wydział Promocji i Rozwoju, 
      tel. 062-742-96-50, 062-742-96-47
Skład i grafika:  Piotr Budnik, tel. 0693-799-304
Druk:      F.U.P. „FC Druk”, Piekarzew 10a, 
      tel. 062-741-80-24

 Uczniowie, absolwenci i pe-
dagodzy Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. z Pleszewa wystąpili 
w koncercie z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości.  Koncert 
poprowadził dyrektor szkoły Da-
riusz Bąkowski. Melomani, zgro-
madzeni w auli liceum, wysłuchali 

kompozycji Fryderyka Chopina, 
Jana Paderewskiego, Krzesimira 
Dębskiego i Waldemara Kaza-
neckiego.  Honorowy patronat 
nad koncertem sprawował Sta-
rosta Pleszewski Michał Karalus 
który wygłosił okolicznościowe 
przemówienie.                      (tw)

 W 68 rocznicę wybuchu II wojny światowej, przy obelisku 
żołnierzy 70 pp. na Placu Powstańców Wielkopolskich w Ple-
szewie odbyła się uroczystość. Kompanię honorową i wartę 
wystawiła Komenda Hufca ZHP Pleszew. Odbył się apel pole-
głych. Przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i organizacji 
złożyli wiązanki kwiatów. 

 Wielkopolskie środowisko by-
łych żołnierzy Armii Krajowej od 
wielu lat czyniło starania o upa-
miętnienie Polskiego Państwa 
Podziemnego. Wytrwałe zabiegi 
kombatantów znalazły obecnie 
zrozumienie władz administra-
cyjnych i samorządowych oraz 
wielu autorytetów w Poznaniu i 
w Wielkopolsce. Powołano Komi-
tet Honorowy i Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej. Pomnik poświęcony 
jest wszystkim, którzy oddawali 
trud i życie w obronie Ojczyzny.
 26 września 2007 roku o godz. 
13.00 w parku H. Wieniawskie-
go w Poznaniu został odsłonię-

ty Pomnik Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej. 
Uroczystość została poprzedzo-
na mszą świętą w poznańskiej 
katedrze i pochodem ulicami 
Poznania. W tym historycznym 
wydarzeniu brali udział m.in. kom-
batanci, delegacje z samorządów 
województwa wielkopolskiego, 
w tym również delegacja z Powia-
tu Pleszewskiego reprezentowa-
na przez  Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej w Pleszewie, uczniów 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz przedstawicieli samorządów 
gminnych i powiatowych. 

Elżbieta Spychaj 
Inspektor 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Tablica żołnierzy 70 pp

 Liczna grupa Pleszewian w niedzielę 9 września 2007r. 
wyjechała do Łęczycy na obchody rocznicy bitwy nad Bzu-
rą. Na uroczystość pojechali samorządowcy, kombatanci, 
rodziny żołnierzy, poczty sztandarowe. Na Placu Tadeusza 
Kościuszki w Łęczycy złożono wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem bohaterów bitwy nad Bzurą. Na łęczyckim cmentarzu 
odsłonięto tablicę ku czci żołnierzy pleszewskiego 70 pułku 
piechoty, poległych w bitwie nad Bzurą. Spoczywa tam około 
siedemdziesięciu żołnierzy tego pułku. Ich pamięć uczczono 
także salwą honorową kompanii wojskowej. Tablicę ufundo-
wało Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Urząd Miasta 
i Gminy Pleszew.                                                                   (tw)

Tablicę ku czci żołnierzy 70 pp odsłonili Starosta Pleszewski 
Michał Karalus oraz Wiceburmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak

Cegiełka na pomnik
Powiat Pleszewski pozytywnie odpowiedział na 
inicjatywę wielkopolskiego oddziału Światowe-
go Związku Żołnierzy AK i przekazał 3.000 zł na 
budowę pomnika Polskiego Państwa Podziem-
nego w Poznaniu.

Apel poległych

Kwiaty składa delegacja Powiatu Pleszewskiego

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PLESZEWIE

Koncert 
„Radość Niepodległości”
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Starosta Pleszewski apeluje do mieszkańców Po-
wiatu Pleszewskiego o sprawdzanie w księgach 
wieczystych stanów prawnych swoich nierucho-
mości. W starostwie uruchomiono specjalny punkt 
informacyjno-konsultacyjny, który ma doradzać 
w kwestiach prawnych i geodezyjnych. Ma to za-
pobiec ewentualnym roszczeniom majątkowym ze 
strony obywateli innych państw. 
 Starosta Pleszewski informuje, iż z dniem 19 listo-
pada 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie 
uruchomiony został PUNKT INFORMACYJNO-KON-
SULTACJNY dla mieszkańców Powiatu Pleszewskiego, 
w którym uzyskać można szczegółowe informacje i wy-
jaśnienia problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie 

czynności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego 
do zajmowanych nieruchomości i ujawnienia prawa 
własności w księgach wieczystych. Taki wymóg wpro-
wadziła Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu 
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorial-
nego.

 Proces informatyzacji administracji 
publicznej trwa już wiele lat, ale i tak  
administracja pozostaje w tyle za 
biznesem. Obywatel, korzystając 
z Internetu może zarządzać swoim 
kontem w banku, zrealizować róż-
nego typu zakupy, a nawet zamó-
wić przez Internet bilet do kina czy 
obiad do domu. W urzędzie nadal 
należy pojawić się osobiście. To ma 
się jednak zmienić. 
 Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania 
publiczne wszystkie jednostki samo-
rządu terytorialnego do maja 2008r. 
są zobligowane uruchomić dostęp 
do usług administracyjnych poprzez 

Internet. Organy administracji są zo-
bowiązane zapewnić obywatelom 
możliwość wnoszenia podań i wnio-
sków do urzędów drogą elektroniczną 
przy użyciu podpisu elektronicznego. 
Dla przykładu obywatel zwracając 
się do Starosty, Burmistrza czy Wój-
ta o załatwienie określonej sprawy 
administracyjnej będzie mógł przy 
użyciu odpowiedniego formularza 
zamieszczonego na stronie interne-
towej właściwego urzędu złożyć taki 
wniosek nie wychodząc z domu.   
 Chcąc kompleksowo przepro-
wadzić informatyzację w urzędach 
administracji samorządowej na 
terenie Powiatu Pleszewskiego, 
siedem samorządów - Powiat Ple-

szewski, MiG Pleszew oraz gminy 
Czermin, Gołuchów, Gizałki, Chocz 
i Dobrzyca - zawarły porozumienie 
w celu realizacji projektu technicz-
nego „Informatyzacja Jednostek 
Samorządu Terytorialnego Powiatu 
Pleszewskiego”. Samorządy wspól-
nie ubiegają się o sfinansowanie 
powyższego projektu ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Wartość projektu 
szacuje się na 3,2 mln zł. Inicjato-
rem przedsięwzięcia oraz  liderem 
konsorcjum jest Powiat Pleszew-
ski. Wszystkie strony porozumienia 
otrzymają wsparcie finansowe zgod-
nie z indywidualnymi potrzebami 
urzędów. 

 Od 25 grudnia 2007 roku sa-
mochody sprowadzone z innych 
krajów Unii Europejskiej bez do-
wodu rejestracyjnego nie będą 
podlegały rejestracji w Polsce. 
 W związku ze zmianą Ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym”  należy 
przygotować się na pewne utrud-
nienia z rejestracją samochodów 
sprowadzanych z zagranicy. Zno-
welizowane przepisy wprowadzają 
od 25 grudnia 2007 roku obowiązek 
przedłożenia dowodu rejestracyjnego 

samochodu sprowadzonego z teryto-
rium Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego tj: państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Konferencji Szwaj-
carskiej lub państw stowarzyszo-
nych w Europejskim Porozumieniu 
o Wolnym Handlu (EFTA). Oznacza 
to, że pojazdy z Unii Europejskiej, 
które przy sprowadzeniu nie posia-
dały dowodu rejestracyjnego, a inny 
dokument stwierdzający rejestra-
cję, powinny zostać zarejestrowane 
w Polsce do dnia 25 grudnia 2007 r., 

ponieważ po tym terminie nie będzie 
już takiej możliwości. Przypominamy 
o zmianie przepisów. Chcemy unik-
nąć sytuacji, że po 25 grudnia ktoś 
będzie chciał zarejestrować auto, 
kupione np. w Niemczech, a nie bę-
dzie posiadał niemieckiego dowodu 
rejestracyjnego. Inny dokument do 
rejestracji będzie można przedstawić 
jedynie w przypadku sprowadzenia 
samochodu z terytorium państwa, 
niebędącego członkiem Unii Euro-
pejskiej.

Załatwisz sprawę przez Internet! 

Warto sprawdzić 
w księgach wieczystych!

Punkt informacyjno-konsultacyjny mieści się w sie-
dzibie Starostwa w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 
79, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, budynek 
B, pokój nr 15. Punkt dostępny jest w godzinach 
pracy urzędu (pn.: godz. 8.00-16.00, wt. - pt.: godz. 
7.30-15.30). 

Do rejestracji z dowodem

Robert Czajczyński
Naczelnik  

Wydziału Promocji 
i Rozwoju
Starostwa 

Powiatowego 
w Pleszewie

Marcin Sitnicki 
Naczelnik 

Wydziału Gospodarki 
Gruntami 

Starostwa Powiatowego 
w Pleszewie

Renata Garsztka
Naczelnik 

Wydziału Komunikacji 
Starostwa 

Powiatowego 
w Pleszewie
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Darowizna dla miasta
 Na wniosek Starosty Pleszewskiego, 
Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na 
przekazanie części nieruchomości po 
byłej jednostce wojskowej w Pleszewie, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
jako darowizny na rzecz Miasta i Gminy 
Pleszew. 
 Nieruchomość stanowi część byłych ko-
szar wojskowych. Składa się z dwóch działek 
nr 2492/1 i nr 2493/1 o łącznej powierzchni 
0,8858 ha, na których znajdują się m.in.: 
magazyny i garaże, były szpital wojskowy, 
kotłownia, wiata i bunkier na żużel. Rze-
czoznawca majątkowy oszacował wartość 
rynkową nieruchomości na 652.000 zł. 
 Uznając za istotny interes mieszkańców 
powiatu Starosta Pleszewski zwrócił się do  
Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny 
przedmiotowej nieruchomości na rzecz MiG 
Pleszew. Wojewoda pozytywnie odpowie-
dział na wniosek. Dokonanie darowizny 
będzie możliwe po wygaśnięciu prawa trwa-
łego zarządu do terenu i obiektów, przysłu-
gującego obecnie OHP. Nieruchomość ma 
być przeznaczona na budowę miejskiego 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego. W przy-
padku wykorzystania nieruchomości na inny 
cel, darowizna może być cofnięta.       

 (tw)

Powiat Pleszewski zajmuje 2. miejsce 
w Wielkopolsce i 36. na liście ogól-
nopolskiej w rankingu  „Inwestycje  
w  infrastrukturę techniczną”, który 
opublikowało Pismo Samorządu Te-
rytorialnego „WSPÓLNOTA”. 
  
 Znamy wyniki najnowszego rankingu sa-
morządów pt. „Inwestycje w  infrastrukturę 
techniczną”, opracowanego przez eksper-
tów z Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo 
samorządowe „Wspólnota” nr 41/839 z 13 
października opublikowało najważniejsze 
fragmenty raportu o najlepiej inwestujących 
województwach, powiatach, miastach i gmi-
nach w Polsce. 
 Powiat Pleszewski zajmuje 2. miejsce wśród 
powiatów z Wielkopolski, a w rankingu kra-
jowym jest na miejscu 36. W Województwie 
Wielkopolskim wyprzedza nas jedynie powiat 
leszczyński, natomiast za nami są kolejno: 
powiat kościański, rawicki, gostyński, złotow-
ski i śremski. Nasze sąsiednie powiaty są na 
odleglejszych pozycjach, np: ostrowski - 9, ja-
rociński - 16, kaliski - 21 i krotoszyński - 24. 

Co brano pod uwagę?
 Pod uwagę autorzy rankingu nie biorą 
wszystkich inwestycji samorządowych, a je-
dynie te, które skierowane są na rozwój infra-
struktury technicznej. Analitycy nie twierdzą, że 
są to zadania ważniejsze na przykład od tych 
związanych z oświatą czy z kulturą, ale chcą 

 Od ponad roku w Staro-
stwie Powiatowym w Ple-
szewie funkcjonuje System 
Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001-
2001. W urzędzie obowiązuje tzw. „Polityka 
jakości” oraz 29 procedur jakościowych, 
które mają usprawnić pracę i podnieść ja-
kość świadczonych usług. Ścisłe procedury 
obowiązują w procesach planowania pracy 
starostwa, obsługi klienta, zadań admini-
stracyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi 
oraz doskonalenia systemu zarządzania 
jakością. System ISO był wdrażany pod 
kierunkiem firmy DGA Doradztwo Gospo-
darcze. Przygotowania i wdrożenie syste-
mu wymagało ogromnego zaangażowania 
wszystkich pracowników. Wysiłek został 
nagrodzony. Firma audytorska - Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z War-
szawy - przyznało starostwu certyfikat ISO 
na trzy lata 2006-2008. System zarządzania 
jakością jest systematycznie udoskonala-
ny. Zgodnie z wymogami prowadzone są 
okresowe audyty wewnętrzne, szkolenia, 
a także badania zadowolenia interesantów 
z obsługi w urzędzie. Przypominamy, że 
każdy z interesantów może wypełnić ano-
nimową ankietę, oceniającą poziom obsługi 
w starostwie, sprawność załatwienia sprawy 
czy kompetencje urzędników. W listopadzie 
zostanie przeprowadzony zewnętrzny audyt 
kontrolny, który - mamy nadzieję - potwierdzi 
wysoki standard usług administracyjnych 
oraz właściwe stosowanie norm ISO w na-
szym urzędzie.                                     (tw)

W wielkopolskiej 
czołówce

 - Cieszymy się z wysokiej oceny ekspertów 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki wy-
siłkom inwestycyjnym w minionych trzech la-
tach utrzymaliśmy się w czołówce powiatów 
z Województwa Wielkopolskiego. Ranking 
obejmuje jedynie wydatki na inwestycje 
w sferze komunalnej, czyli w przypadku 
powiatów głównie chodzi o drogownictwo, 
a to zaledwie połowa wszystkich naszych 
wydatków majątkowych. Gdyby ująć war-
tość wszystkich naszych inwestycji m.in. 
w szpitalu powiatowym, komendzie straży 
pożarnej, w szkołach, w DPS-ach, wynik 
byłyby jeszcze lepszy. Mamy więc powody 
do dumy i satysfakcji. Są to działania na 
miarę naszych możliwości finansowych, ale 
będąc typowym, statystycznym powiatem 
ziemskim wypadamy rewelacyjnie, lepiej od 
silniejszych ekonomicznie powiatów. 

zbadać poziom inwestycji bezpośrednio zwią-
zanych z warunkami stwarzanymi dla rozwoju 
gospodarczego. Inwestycje samorządowe 
w infrastrukturę techniczną koncentrują się 
w trzech działach:  transport (remonty i budowa 
dróg, mostów), gospodarka komunalna (sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie 
ścieków, wysypiska śmieci) oraz budownictwo 
komunalne. 
 Miejsce w rankingu zależy od wskaźnika, 
będącego średnią wydatków danego samo-
rządu na inwestycje infrastrukturalne w  la-
tach 2004-2006, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca.  
 Ponieważ zadaniem samorządu powia-
towego nie jest gospodarka komunalna ani 
mieszkaniowa, wysoką pozycję nasz powiat 
zawdzięcza nakładom na inwestycje drogowe. 
Ogółem od 2003 roku powiat zmodernizował 
i przebudował ponad 42 km dróg oraz wybu-
dował 16,5 km chodników. Do największych 
inwestycji Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie 
transportu w tym okresie należały moderni-
zacje następujących dróg: Pleszew - Chocz, 
Brzezie - Janków, Kuczków - Czerminek, 
Gołuchów - Kucharki, Taczanów - Bronów, 
Dobrzyca - Nowy Świat oraz ulice w mieście 
Pleszewie (ul. Poznańska, Kaliska, Sienkie-
wicza, Malińska, Słowackiego, Osiedlowa, 
Lipowa, Szpitalna).

Miliony na drogi
 Ogółem na inwestycje drogowe Powiat 
Pleszewski wydał w latach 2004-2006  ponad 
12 mln ( tj. 12.405.763 zł), co daje średnio 
rocznie aż 67,34 zł / 1 mieszkańca.  W po-
szczególnych latach wydatki te kształtowały 
się następująco: 
2004r. - 5.336.510 zł
2005r. - 3.990.156 zł
2006r. - 3.079.097 zł
 
W latach 2004-2006 na wszystkie inwestycje 
Powiat Pleszewski wyasygnował w sumie 
blisko 22 mln (tj. 21.811.275 zł):
2004r.  - 8.759.621 zł
2005r.  - 7.404.860 zł
2006r.  - 5.646.794 zł

MAMY POWODY DO DUMY

Rok z systemem ISO

Michał Karalus 
Starosta Pleszewski (tw)
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 26 września 2007r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie przeprowa-
dzono próbną ewakuację pracowników w ramach ćwiczeń Powiatowego 
Zespołu Reagowania Kryzysowego. Ćwiczenia zostały przeprowadzono na 
postawie zarządzenia Starosty Pleszewskiego. Plan zakładał działania na 
wypadek aktu terrorystycznego. Symulowano podłożenie bomby w budynku. 
W akcji wzięły udział służby ratunkowe i porządkowe: straż pożarna, policja, 
straż miejsca oraz ekipa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Działaniami 
kierowała wicestarosta Dorota Czaplicka - szef PZRK. Ćwiczenia potwierdzi-
ły przygotowanie urzędu do szybkiej ewakuacji pracowników oraz sprawne 
współdziałanie służb i straży.                                                                   (tw) 

 Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego na 
2007 rok” w Starostwie Powiatowym w Pleszewie 
16 listopada odbyło się szkolenie dla kadry kie-
rowniczej starostwa, kierowników  powiatowych 
jednostek organizacyjnych oraz wójtów na temat 
„Systemu Bezpieczeństwa Narodowego”. Wykład 
wygłosił płk prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler 
z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 

(tw)

 40-osobowa grupa seniorów z za-
przyjaźnionego Powiatu Ammerland 
w Niemczech przebywała z kilkudniową 
wizytą w Powiecie Pleszewskim (20 - 23 
wrzesień 2007r.) Gości podejmowało 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz 
pleszewski oddział Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistówi Inwalidów.
 Niemieccy emeryci zostali zaprosze-
ni na spotkania do starostwa i urzędu 
miejskiego, odbyli spacer po centrum 
Pleszewa, odwiedzili zakon Zgromadze-

nia Sióstr Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz 
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie. 
W LO im. St. Staszica uczestniczyli w po-
kazowej lekcji języka niemieckiego. Go-
ście z Niemiec wspólnie z polskimi se-
niorami biesiadowali w „Wigwamach pod 
księżycem” w Brzeziu. Zorganizowano 
gry, zabawy, występ kapeli „Żychlinioki” 
i chóru „Echo”. Grupa zwiedziła także 
Dobrzycę i Gołuchów. 

(tw)

Kieszonkowe na oceanarium 
 Niemieccy seniorzy z Powiatu Ammerland zrobili zbiórkę pieniężną dla 
pleszewskich licealistów. Było to podziękowanie za miłe przyjęcie w szkole 
i pokazową lekcję języka niemieckiego. Niemcy byli wzruszeni i ofiarowali 
skromną sumę na potrzeby klasy: 103 Euro i 294 PLN. Za te pieniądze gru-
pa  licealistów, która wyjechała na wycieczkę do Berlina, zwiedziła Oceana-
rium. 

Wizyta niemieckich 
seniorów

Próbna ewakuacja

Szkolenie obronne kadry 
kierowniczej powiatu
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 Otwarto nowoczesne centrum sprzedaży, prezentacji i serwisu 
obrabiarek DMG Polska oraz nowy biurowiec i hale produkcyjne 
FAMOT Pleszew S.A. Obie firmy są częścią niemieckiego koncernu 
maszynowego GILDEMEISTER. Rozbudowa fabryki FAMOT i siedziby 
DMG Polska to największa inwestycja zagraniczna w Powiecie Ple-
szewskim. Jej wartość ocenia się na 8 mln Euro. To także przykład 
dobrej współpracy niemieckich i polskich menedżerów,  inżynierów 
i robotników. Dzięki inwestycji Pleszew stał się największym w Polsce 
ośrodkiem szkolenia technologów i operatorów maszyn sterowanych 
numerycznie. 
 Oficjalne otwarcie nowego centrum, biurowca i hal odbyło się 
23 października 2007 roku i zbiegło się z rocznicą 130-lecia fabryki 
obrabiarek. Na ceremonię przybyli szefowie koncernu z Billefeld 
w Niemczech, goście z całej Europy, przedstawiciele władz lokal-
nych, kontrahenci, najwięksi klienci firmy z kraju i zagranicy oraz 
media, w tym dziennikarze prasy technicznej. Uroczystość prowadził 
niemiecki aktor Steffen Moeller, znany m.in. z serialu „M jak miłość” 
i programu telewizyjnego „Europa da się lubić”. Ceremonię uświetnił 
ponadto występ Kapeli Zamku w Rydzynie. 

(tw) 

 Eurocentrum otrzymało na realizację 
projektu prawie pół miliona złotych (do-
kładnie 460.000 zł). Wniosek do agencji 
o przyznanie środków osobiście poparł 
Starosta Pleszewski Michał Karalus.
 Projekt ruszył w październiku tego 
roku. Rozpoczęły się intensywne pra-
ce badawcze i konstrukcyjne. Najważ-
niejszym zadaniem było opracowanie, 
we współpracy z Politechniką Śląska 
zupełnie nowatorskiej konstrukcji pieca 
centralnego ogrzewania. Było to możli-
we dzięki nabyciu wyposażenia i sprzętu 
do pracowni projektowej klastera. Opra-
cowano dokumentację techniczną oraz 
zbudowano prototyp kotła retortowego 
nowej generacji o mocy 25kW, charak-
teryzującego się wyższą sprawnością 
energetyczną, obniżonym poziomem 
emisji spalin oraz nowoczesnym wzor-
nictwem przemysłowym. Producenci, 
członkowie Pleszewskiego Klastera 

Kotlarskiego, będą mieli prawo produ-
kować nowy typ pieca na podstawie 
nieodpłatnej licencji. 
 Klaster wzbogacił się także o urzą-
dzenia do badania kotłów grzewczych 
m.in. o przenośny analizator spalin. 
Do tej pory pleszewscy wytwórcy nie 
posiadali własnej aparatury do badania 
eksploatacji kotłów, co niezwykle ograni-
czało ich możliwości rozwojowe. W przy-
szłości ma powstać Centrum Badań 
i Rozwoju Pleszewskiego Klastera Ko-
tlarskiego. Pleszewski Klaster Kotlarski 
stawia też na promocję. W przygotowa-
niu jest strona internetowa, prezentacja 
multimedialna oraz nowy folder targowy. 
Eurocentrum zakupiło także mobilne 
stanowisko wystawiennicze, składające 
się m.in. z podestu do prezentacji go-
towych wyrobów oraz nowoczesnego 
sprzętu audio-video.

 (tw)

Na nowe konstrukcje kotłów
 Wspólny projekt Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości 
oraz Starostwa Powiatowego na wzmocnienie Pleszewskiego Kla-
stera Kotlarskiego zdobył najwyższy grant finansowy z Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt został oceniony 
jako najlepszy spośród wszystkich startujących i wdrażanych 
projektów dla klastrów.

 W imieniu władz powiatu Starosta Pleszewski Michał Karalus po-
gratulował prezesowi FAMOT  Zbigniewowi Nadstawskiemu energii 
i konsekwencji w budowaniu firmy na światowym poziomie. Ofiarował 
prezesowi herb Powiatu Pleszewskiego z mosiądzu, wykonany – co 
ciekawe - w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie na ob-
rabiarce typu DMC 635 V, którą zakupiono w DMG Polska w ubiegłym 
roku.

130 LAT FABRYKI OBRABIAREK

Centrum obrabiarek 
otwarte!
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  Uroczystość odbyła się 29 września 
2007r. Absolwenci szkoły od rana przy-
bywali do Marszewa. Przy rejestracji 
otrzymali w prezencie monografię szkoły 
oraz  pamiątkowy kubek. O godz. 1100 
rozpoczęła się msza św. dziękczynna pod 
namiotem, którą sprawował proboszcz 
parafii p.w. Ścięcia Świętego Jana 
Chrzciciela w Pleszewie ks. prałat Henryk 
Szymiec. Mszę koncelelebrowali księża 
absolwenci: ks. Piotr Bamberski, ks. 
Roland Kraska, ks. Tomasz Zysnarski, 
o. Andrzej Mimier oraz księża katecheci: 
ks. kanonik Tadeusz Pietrzak, ks. Janusz Kulbarsch, ks. Paweł 
Kubiak. 
 Po nabożeństwie rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Szkoła 
rolnicza w Marszewie otrzymała sztandar, ufundowany przez Radę 
Rodziców. 

Jubileusz szkoły 
rolniczej

 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Marszewie świętował jubileusz 50-lecia. 
Placówka otrzymała sztandar, ufundowany przez 
radę rodziców.  Władze powiatu ofiarowały tablicę 
interaktywną do celów dydaktycznych.

 W dniu 12 października 2007r. nastąpiło otwarcie nowej 
siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie. 
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich 
przedstawiciele władz lokalnych, Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu, wizytatorzy, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek 
Powiatu Pleszewskiego oraz współpracownicy ODN.

Adres ODN: Ogrodowa 13

K lb h k P ł

 Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali: 
Przewodnicząca Rady Rodziców p. Terasa Kaganek, Starosta Po-
wiatu Pleszewskiego p. Michał Karalus, Burmistrz M. i G. Pleszew p. 
Marian Adamek, Przewodniczący Rady Powiatu p. Mirosław Kuber-
ka, p. Dyrektor Florian Czajczyk, p. Dyrektor Kazimierz Jakóbczak, 
p.Dyrektor Grażyna Borkowska, Honorowy Przewodniczący Rady 
Rodziców p. Tadeusz Rak, absolwenci Barbara i Jan Kolańscy. 
 Po części oficjalnej odbyły się spotkania w klasach wg. roczników. 
Absolwenci  spotkali sie także ze swoimi byłymi wychowawcami, 
zwiedzali szkołę oraz Izbę Pamięci. Spędzili miło czas na biesiadach. 
W restauracji Acwador w Prokopowie odbył się Bal Absolwentów. 
 Decyzją Rady i Zarządu Powiatu w Pleszewie szkoła rolnicza 
w Marszewie otrzymała nowoczesną tablicę interaktywną do celów dy-
daktycznych.                                                                               (tw) 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Pleszewski 
Michał Karalus, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz 
Ptak, Marzena Bierła z ramienia Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka

 Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Roman Pa-
ruszewski przedstawił historię i starania, jakie czyniono, aby 
powstała nowa siedziba, a przede wszystkim ogromne zasługi 
organu prowadzącego, Starostwa Powiatowego, w tym szcze-
gólnie Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa - Najpierw 
zabiegał o utworzenie tej placówki, potem był jej dobrym 
duchem opiekuńczym, a teraz doprowadził do przeniesienia 
Ośrodka do nowej, przestronnej siedziby - powiedział dyrek-
tor Paruszewski. W dowód podziękowania przekazał na ręce 
starosty symboliczny upominek w postaci statuetki z herbem 
powiatu pleszewskiego oraz dedykacją. Starosta Michał Karalus 
podkreślił, że teraz są warunki, aby wzajemnie się motywować 
do coraz lepszej pracy, do podnoszenia swoich kwalifikacji 
pedagogicznych. 
 W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie nagród Staro-
sty Pleszewskiego nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych 
z okazji przypadającego Dnia Edukacji Narodowej. Pani Maria 
Bartczak otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Po 
części oficjalnej zaprezentowano krótki program artystyczny 
i zaproszono gości do zwiedzania Ośrodka.

**********
 Nowa siedziba Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stwarza 
możliwość doskonalenia się w bardziej komfortowych warun-
kach. Do dyspozycji są 3 pracownie o łącznej powierzchni 
125 m2. Są to: pracownia informacji pedagogicznej, pracownia 
doradztwa metodycznego oraz sala konferencyjna.
Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędny sprzęt mul-
timedialny. Funkcjonuje już internetowa sieć kablowa i radio-
wa. Dodatkowym atutem nowej siedziby Ośrodka jest bliskie 
sąsiedztwo Biblioteki Pedagogicznej, co ułatwi nauczycielom 
pozyskiwanie informacji pedagogicznej oraz szersze doskona-
lenie się. Ważnym walorem jest również usytuowanie placówki 
w centrum miasta. 
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 Władze powiatu za-
mierzają przeznaczyć 
część byłego budynku 
Wiejskiego Gospodar-
stwa Domowego tzw. 
„białego domku” na te-
renie ZSRCKU w Mar-
szewie na urządzenie 
mieszkań  chronionych 
dla wychowanków Ze-
społu Placówek Opie-
kuńczo-Wychowaw-
czych. Według założeń dyrektora ZPOW Jerzego Wiśniewskiego, w budynku 
tym mogłaby powstać 8-10 osobowa grupa usamodzielnienia, która przy pomocy 
pracownika socjalnego prowadziłaby samodzielne gospodarstwo domowe, 
a jednocześnie przygotowywałaby się do dorosłego życia. Warunki lokalowe 
pozwalają na wydzielenie kilku mieszkań dla pełnoletnich, usamodzielnionych 
wychowanków Domu Dziecka. Wprawdzie obiekt jest w złym stanie technicz-
nym, jednak na jego remont i adaptacje można pozyskać dotację z zewnątrz 
sięgającą nawet 80% inwestycji. Jest to jednak uwarunkowane posiadaniem 

prawa do lokalu. 
 Dyrektor ZSRCKU Grażyna Bor-
kowska przychyliła się do prośby 
ZPOW i zamierza oddać na ten 
cel część budynku. Pozostałe po-
mieszczenia będą służyć szkole: 
powstaną tam biura dla administra-
cji Gospodarstwa Pomocniczego 
oraz pomieszczenia socjalne dla 
młodzieży odbywającej zajęcia 
praktyczne i praktykę zawodową.

 (tw)

 Ośrodek „Monaru” w Nowolipsku obchodził 
XXI rocznicę istnienia. Starosta Pleszewski 
Michał Karalus podarował mieszkańcom domu 
bardzo potrzebną kuchenkę gazową. 

 Nakładem 320.000 zł, w 150.000 z budżetu powiatu, został wykonany 
remont  części żeńskiej oddziału wewnętrznego wraz z holem wejścio-
wym w szpitalu SP ZOZ w Pleszewie. Otwarcie wyremontowanego 
oddziału nastąpiło 15 października 2007r. 
 W ramach prac remontowych wykonano posadzki bezspoinowe, 
sale chorych z pełnymi węzłami sanitarnymi, drzwi przeciwpożaro-

we, nową instalację przywo-
ławczą oraz nową instalację 
elektryczną wraz z rozdziel-
nią oświetlenia. Odnowiono 
także pomieszczenie pro 
morte, brudownik, dyżurkę 
pielęgniarską i gabinet pielę-
gniarski zabiegowy. Zamonto-
wano nowe poręcze i uchwyty 
na korytarzach.

Bartosz Oleksy
SP ZOZ Pleszew

Oddział po remoncie

Kuchenka 
dla „Monaru”

Mieszkania 
w „białym domku”

Ośrodek odwiedzili także Starosta Pleszewski Michał 
Karalus oraz Wójt Gminy Chocz Marian Wielgosik. 
Starosta ufundował mieszkańcom nową kuchenkę 
gazową.

 Do Nowolipska zjechali zaproszeni goście, 
wychowankowie domu i przyjaciele z całej Polski, 
łącznie około 500 osób. Obchody jubileuszowe 
rozpoczeły się 17 sierpnia i trwały trzy dni.  Odbyły 
się rozgrywki sportowe, uroczyste pasowanie na 
„Neofitów” i „Monarowców”, I Przegląd Piosenki 
Monarowskiej oraz dyskoteka. Niedzielę poświę-
cono Markowi Kotańskiemu - legendarnemu za-
łożycielowi Monaru. Odbyły się projekcje filmów, 
rozmowy i wspomnienia.                              (tw)
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 Pod patronatem Starosty 
Pleszewskiego i Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszew 
odbył się 27 października 
I Pleszewski Marsz „Życia 
i Nadziei”, w którym uczest-
niczyło kilkaset osób.  
 Marsz zorganizował 
Pleszewski Klub Amazon-
ki, a wzięły w nim udział 
także zaproszone kluby 
z Jarocina, Ostrowa, Kro-
toszyna i Kalisza. Po wiecu 
na rynku uczestnicy ruszyli 
w pochodzie ul. Poznań-
ską. Paniom towarzyszyli 
samorządowcy i młodzież. 
Uczestnicy trzymali w rę-
kach różowe balony, które 

są symbolem walki z ra-
kiem piersi. Organizatorzy 
rozdawali ulotki na temat 
samokontroli piersi. Mło-
dzież przygotowała trans-
parent. Korowód prowadzi-
ła Kapela znad Prosny.  
 Ma rsz  do ta r ł  do 
LO,w którym odbyła się 
konferencja. O leczeniu 
i profilaktyce zdrowotnej 
mówili: ordynator Oddzia-
łu Onkologicznego w SP 
ZOZ lek. med. Marzena 
Zemła, ordynator Oddzia-
łu Ginekologiczno-Położni-
czego dr Ryszard Bosadzki 
oraz dietetyczka mgr Beata 
Prządka.                       (tw) 

 Uroczystość odbyła się w sobotę 
6 października. Rozpoczęła się mszą 
św. w kościele pw. św. Floriana w Ple-
szewie. Mszę w intencji honorowych 
dawców krwi odprawił ksiądz kanonik 
Tadeusz Pietrzak. Po nabożeństwie 
wierni przeszli na teren Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie. 
 W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz powiatu i gmin, pocz-

ty sztandarowe, delegacje organiza-
cji pozarządowych, stowarzyszeń, 
klubów honorowego krwiodawstwa, 
strażacy, młodzież. 
 Inicjatorem powstania tablicy był 
Zarząd Koła Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP w Ple-
szewie. Pierwotnie tablica miała być 
usytuowana na pleszewskim rynku, 
na co zgody nie wyraził konserwator 
zabytków. Dlatego obelisk zdecydo-
wano się zlokalizować przy Starostwie 
Powiatowym w Pleszewie. W sprawę 
zaangażował się osobiście Starosta 
Pleszewski Michał Karalus, który wy-
raził na to zgodę, ponadto znalazł 
i przekazał kamień z okolic Borucina. 

Za pomoc podziękował mu w wystą-
pieniu Janusz Cierniak - wiceprezes 
Związku Emerytów i Rencistów Po-
żarnictwa RP koło w Pleszewie. Sta-
rosta otrzymał także podziękowanie, 
wyryte w marmurowym kamieniu, od 
prezesa Pleszewskiego Klubu Dobro-
wolnych Honorowych Dawców Krwi 
Janusza Kasprzaka.  
 Po ceremonii odsłonięcia tablicy 

w ogrodach starostwa odbył się pik-
nik. Serwowano gorącą grochówkę. 
Przygrywała kapela „Pleszewioki” 
z Pleszewskiego Domu Kultury. 
 Tego dnia Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie zorganizowało akcję 
honorowego  oddawania krwi. Pobór 
krwi prowadziła ekipa wyjazdowa Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Kalisza. Krew 
oddało w sumie 35 osób, w tym liczna 
grupa młodzieży z ZSU-G w Plesze-
wie. Zebrano prawie 16 litrów krwi. 
Dawcy otrzymali m.in. specjalne cer-
tyfikaty oraz kubki pamiątkowe z logo 
Powiatu Pleszewskiego.

                              (tw) 

 Stowarzyszenie Pleszewski Klub AMAZONKI zorgani-
zowało akcję sadzenia żonkili, które są symbolem nadziei. 
2 października 2007r. członkinie klubu oraz zaproszeni goście 
wsadzili 50 cebulek kwiatów na skwerze przy wejściu głów-
nym do szpitala. Spotkanie rozpoczęła prezes klubu Daniela 
Szkopek. Do akcji przyłączyła się także młodzież z klubu PCK 
przy ZSU-G w Pleszewie. Kwiaty zakwitną wczesną wio-
sną.                                                                                 (tw) 

Tablica honorowych 
krwiodawców

Na skwerze przy pleszewskim starostwie odsłonięto 
obelisk z tablicą, poświęconą honorowym dawcom 
krwi z Powiatu Pleszewskiego. Zorganizowano akcję 
poboru krwi oraz piknik. 

„Marsz Życia i Nadziei”

Żonkile przed szpitalem

O wsadzenie pierwszych cebulek poproszono Dyrektor SP ZOZ 
Adelę Gralę - Kałużną oraz Wicestarostę Pleszewskiego Dorotę 
Czaplicką.

O odsłonięcie tablicy poproszono panią doktor Donatę Rodkiewicz – wie-
loletniego kierownika Punktu Honorowego Krwiodawstwa w pleszewskim 
szpitalu oraz Grażynę Kałandyk -  osobę, która jako pierwsza tego dnia od-
dała honorowo krew. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Tadeusz Pietrzak. 
Proboszcz nazwał obie panie matkami chrzestnymi tablicy. 
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 Jubileuszowy turniej rozegrano 22 listopada na kręgielni TKKF 
„Platan” w Pleszewie. Do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn m.in. 
radnych, urzędników, księży i dziennikarzy. W barwach powiatu za-
grali: Starosta Pleszewski Michał Karalus (kapitan drużyny), Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Robert Czajczyński oraz Rzecznik Prasowy 
Tomasz Wojtala.
 Turniej był bardzo emocjonujący. Grającym towarzyszył głośny 
doping kibiców.  
 W klasyfikacji końcowej zawody wygrała ekipa radnych miejskich 
(445 pkt), drugie miejsce - ze stratą zaledwie 4 pkt. - zajęło  Staro-
stwo Powiatowe w Pleszewie (441 pkt.), a trzecie - drużyna burmi-
strza Mariana Adamka z UMiG Pleszew (361 pkt). Na IV miejscu 
uplasowała się reprezentacja pleszewskiego duchowieństwa (355 
pkt). Stawkę zamknęły ekipy dwóch 
lokalnych tygodników: „Życia Plesze-
wa” (301 pkt) i „Gazety Pleszewskiej” 
(300 pkt). 
  Wręczenia pucharów i dyplo-
mów dokonał Prezes TKKF „Platan” 
Mieczysław Kołtuniewski. 

(tw)

 Herb Powiatu Pleszewskiego trafił w odle-
głe Himalaje. Towarzyszył Michałowi Kuberce 
z Pleszewa w wyprawie na Dach Świata, 
w październiku 2007r.

Z herbem w Himalaje

50- LECIA KLUBU TKKF „PLATAN”

Kręgle po pięćdziesiątce
Drużyna Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
zajęła II miejsce w towarzyskich Zawodach 
Kręglarskich z okazji 50-lecia klubu TKKF 
„Platan”. 

Starosta zaproponował, aby na rozpoczęcie zawodów pierwsze symbolicz-
ne rzuty oddali prezes TKKF „Platan” Mieczysław Kołtuniewski oraz senior 
pleszewskiego kręglarstwa Marian Rejek. 

W klasyfikacji indywidualnej triumfatorem 
zawodów został Mirosław Kuberka, który 
w serii 30 rzutów „wykulał” aż 141 pkt. 



www.pleszew.starostwo.gov.pl Biuletyn Powiatowy Nr 2 (10) / grudzień 2007- 4 -

n f o r m a c j ei
Darowizna dla miasta
 Na wniosek Starosty Pleszewskiego, 
Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na 
przekazanie części nieruchomości po 
byłej jednostce wojskowej w Pleszewie, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
jako darowizny na rzecz Miasta i Gminy 
Pleszew. 
 Nieruchomość stanowi część byłych ko-
szar wojskowych. Składa się z dwóch działek 
nr 2492/1 i nr 2493/1 o łącznej powierzchni 
0,8858 ha, na których znajdują się m.in.: 
magazyny i garaże, były szpital wojskowy, 
kotłownia, wiata i bunkier na żużel. Rze-
czoznawca majątkowy oszacował wartość 
rynkową nieruchomości na 652.000 zł. 
 Uznając za istotny interes mieszkańców 
powiatu Starosta Pleszewski zwrócił się do  
Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny 
przedmiotowej nieruchomości na rzecz MiG 
Pleszew. Wojewoda pozytywnie odpowie-
dział na wniosek. Dokonanie darowizny 
będzie możliwe po wygaśnięciu prawa trwa-
łego zarządu do terenu i obiektów, przysłu-
gującego obecnie OHP. Nieruchomość ma 
być przeznaczona na budowę miejskiego 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego. W przy-
padku wykorzystania nieruchomości na inny 
cel, darowizna może być cofnięta.       

 (tw)

Powiat Pleszewski zajmuje 2. miejsce 
w Wielkopolsce i 36. na liście ogól-
nopolskiej w rankingu  „Inwestycje  
w  infrastrukturę techniczną”, który 
opublikowało Pismo Samorządu Te-
rytorialnego „WSPÓLNOTA”. 
  
 Znamy wyniki najnowszego rankingu sa-
morządów pt. „Inwestycje w  infrastrukturę 
techniczną”, opracowanego przez eksper-
tów z Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo 
samorządowe „Wspólnota” nr 41/839 z 13 
października opublikowało najważniejsze 
fragmenty raportu o najlepiej inwestujących 
województwach, powiatach, miastach i gmi-
nach w Polsce. 
 Powiat Pleszewski zajmuje 2. miejsce wśród 
powiatów z Wielkopolski, a w rankingu kra-
jowym jest na miejscu 36. W Województwie 
Wielkopolskim wyprzedza nas jedynie powiat 
leszczyński, natomiast za nami są kolejno: 
powiat kościański, rawicki, gostyński, złotow-
ski i śremski. Nasze sąsiednie powiaty są na 
odleglejszych pozycjach, np: ostrowski - 9, ja-
rociński - 16, kaliski - 21 i krotoszyński - 24. 

Co brano pod uwagę?
 Pod uwagę autorzy rankingu nie biorą 
wszystkich inwestycji samorządowych, a je-
dynie te, które skierowane są na rozwój infra-
struktury technicznej. Analitycy nie twierdzą, że 
są to zadania ważniejsze na przykład od tych 
związanych z oświatą czy z kulturą, ale chcą 

 Od ponad roku w Staro-
stwie Powiatowym w Ple-
szewie funkcjonuje System 
Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001-
2001. W urzędzie obowiązuje tzw. „Polityka 
jakości” oraz 29 procedur jakościowych, 
które mają usprawnić pracę i podnieść ja-
kość świadczonych usług. Ścisłe procedury 
obowiązują w procesach planowania pracy 
starostwa, obsługi klienta, zadań admini-
stracyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi 
oraz doskonalenia systemu zarządzania 
jakością. System ISO był wdrażany pod 
kierunkiem firmy DGA Doradztwo Gospo-
darcze. Przygotowania i wdrożenie syste-
mu wymagało ogromnego zaangażowania 
wszystkich pracowników. Wysiłek został 
nagrodzony. Firma audytorska - Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z War-
szawy - przyznało starostwu certyfikat ISO 
na trzy lata 2006-2008. System zarządzania 
jakością jest systematycznie udoskonala-
ny. Zgodnie z wymogami prowadzone są 
okresowe audyty wewnętrzne, szkolenia, 
a także badania zadowolenia interesantów 
z obsługi w urzędzie. Przypominamy, że 
każdy z interesantów może wypełnić ano-
nimową ankietę, oceniającą poziom obsługi 
w starostwie, sprawność załatwienia sprawy 
czy kompetencje urzędników. W listopadzie 
zostanie przeprowadzony zewnętrzny audyt 
kontrolny, który - mamy nadzieję - potwierdzi 
wysoki standard usług administracyjnych 
oraz właściwe stosowanie norm ISO w na-
szym urzędzie.                                     (tw)

W wielkopolskiej 
czołówce

 - Cieszymy się z wysokiej oceny ekspertów 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki wy-
siłkom inwestycyjnym w minionych trzech la-
tach utrzymaliśmy się w czołówce powiatów 
z Województwa Wielkopolskiego. Ranking 
obejmuje jedynie wydatki na inwestycje 
w sferze komunalnej, czyli w przypadku 
powiatów głównie chodzi o drogownictwo, 
a to zaledwie połowa wszystkich naszych 
wydatków majątkowych. Gdyby ująć war-
tość wszystkich naszych inwestycji m.in. 
w szpitalu powiatowym, komendzie straży 
pożarnej, w szkołach, w DPS-ach, wynik 
byłyby jeszcze lepszy. Mamy więc powody 
do dumy i satysfakcji. Są to działania na 
miarę naszych możliwości finansowych, ale 
będąc typowym, statystycznym powiatem 
ziemskim wypadamy rewelacyjnie, lepiej od 
silniejszych ekonomicznie powiatów. 

zbadać poziom inwestycji bezpośrednio zwią-
zanych z warunkami stwarzanymi dla rozwoju 
gospodarczego. Inwestycje samorządowe 
w infrastrukturę techniczną koncentrują się 
w trzech działach:  transport (remonty i budowa 
dróg, mostów), gospodarka komunalna (sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie 
ścieków, wysypiska śmieci) oraz budownictwo 
komunalne. 
 Miejsce w rankingu zależy od wskaźnika, 
będącego średnią wydatków danego samo-
rządu na inwestycje infrastrukturalne w  la-
tach 2004-2006, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca.  
 Ponieważ zadaniem samorządu powia-
towego nie jest gospodarka komunalna ani 
mieszkaniowa, wysoką pozycję nasz powiat 
zawdzięcza nakładom na inwestycje drogowe. 
Ogółem od 2003 roku powiat zmodernizował 
i przebudował ponad 42 km dróg oraz wybu-
dował 16,5 km chodników. Do największych 
inwestycji Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie 
transportu w tym okresie należały moderni-
zacje następujących dróg: Pleszew - Chocz, 
Brzezie - Janków, Kuczków - Czerminek, 
Gołuchów - Kucharki, Taczanów - Bronów, 
Dobrzyca - Nowy Świat oraz ulice w mieście 
Pleszewie (ul. Poznańska, Kaliska, Sienkie-
wicza, Malińska, Słowackiego, Osiedlowa, 
Lipowa, Szpitalna).

Miliony na drogi
 Ogółem na inwestycje drogowe Powiat 
Pleszewski wydał w latach 2004-2006  ponad 
12 mln ( tj. 12.405.763 zł), co daje średnio 
rocznie aż 67,34 zł / 1 mieszkańca.  W po-
szczególnych latach wydatki te kształtowały 
się następująco: 
2004r. - 5.336.510 zł
2005r. - 3.990.156 zł
2006r. - 3.079.097 zł
 
W latach 2004-2006 na wszystkie inwestycje 
Powiat Pleszewski wyasygnował w sumie 
blisko 22 mln (tj. 21.811.275 zł):
2004r.  - 8.759.621 zł
2005r.  - 7.404.860 zł
2006r.  - 5.646.794 zł

MAMY POWODY DO DUMY

Rok z systemem ISO

Michał Karalus 
Starosta Pleszewski (tw)
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 26 września 2007r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie przeprowa-
dzono próbną ewakuację pracowników w ramach ćwiczeń Powiatowego 
Zespołu Reagowania Kryzysowego. Ćwiczenia zostały przeprowadzono na 
postawie zarządzenia Starosty Pleszewskiego. Plan zakładał działania na 
wypadek aktu terrorystycznego. Symulowano podłożenie bomby w budynku. 
W akcji wzięły udział służby ratunkowe i porządkowe: straż pożarna, policja, 
straż miejsca oraz ekipa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Działaniami 
kierowała wicestarosta Dorota Czaplicka - szef PZRK. Ćwiczenia potwierdzi-
ły przygotowanie urzędu do szybkiej ewakuacji pracowników oraz sprawne 
współdziałanie służb i straży.                                                                   (tw) 

 Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego na 
2007 rok” w Starostwie Powiatowym w Pleszewie 
16 listopada odbyło się szkolenie dla kadry kie-
rowniczej starostwa, kierowników  powiatowych 
jednostek organizacyjnych oraz wójtów na temat 
„Systemu Bezpieczeństwa Narodowego”. Wykład 
wygłosił płk prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler 
z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 

(tw)

 40-osobowa grupa seniorów z za-
przyjaźnionego Powiatu Ammerland 
w Niemczech przebywała z kilkudniową 
wizytą w Powiecie Pleszewskim (20 - 23 
wrzesień 2007r.) Gości podejmowało 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz 
pleszewski oddział Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistówi Inwalidów.
 Niemieccy emeryci zostali zaprosze-
ni na spotkania do starostwa i urzędu 
miejskiego, odbyli spacer po centrum 
Pleszewa, odwiedzili zakon Zgromadze-

nia Sióstr Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz 
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie. 
W LO im. St. Staszica uczestniczyli w po-
kazowej lekcji języka niemieckiego. Go-
ście z Niemiec wspólnie z polskimi se-
niorami biesiadowali w „Wigwamach pod 
księżycem” w Brzeziu. Zorganizowano 
gry, zabawy, występ kapeli „Żychlinioki” 
i chóru „Echo”. Grupa zwiedziła także 
Dobrzycę i Gołuchów. 

(tw)

Kieszonkowe na oceanarium 
 Niemieccy seniorzy z Powiatu Ammerland zrobili zbiórkę pieniężną dla 
pleszewskich licealistów. Było to podziękowanie za miłe przyjęcie w szkole 
i pokazową lekcję języka niemieckiego. Niemcy byli wzruszeni i ofiarowali 
skromną sumę na potrzeby klasy: 103 Euro i 294 PLN. Za te pieniądze gru-
pa  licealistów, która wyjechała na wycieczkę do Berlina, zwiedziła Oceana-
rium. 

Wizyta niemieckich 
seniorów

Próbna ewakuacja

Szkolenie obronne kadry 
kierowniczej powiatu
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 Otwarto nowoczesne centrum sprzedaży, prezentacji i serwisu 
obrabiarek DMG Polska oraz nowy biurowiec i hale produkcyjne 
FAMOT Pleszew S.A. Obie firmy są częścią niemieckiego koncernu 
maszynowego GILDEMEISTER. Rozbudowa fabryki FAMOT i siedziby 
DMG Polska to największa inwestycja zagraniczna w Powiecie Ple-
szewskim. Jej wartość ocenia się na 8 mln Euro. To także przykład 
dobrej współpracy niemieckich i polskich menedżerów,  inżynierów 
i robotników. Dzięki inwestycji Pleszew stał się największym w Polsce 
ośrodkiem szkolenia technologów i operatorów maszyn sterowanych 
numerycznie. 
 Oficjalne otwarcie nowego centrum, biurowca i hal odbyło się 
23 października 2007 roku i zbiegło się z rocznicą 130-lecia fabryki 
obrabiarek. Na ceremonię przybyli szefowie koncernu z Billefeld 
w Niemczech, goście z całej Europy, przedstawiciele władz lokal-
nych, kontrahenci, najwięksi klienci firmy z kraju i zagranicy oraz 
media, w tym dziennikarze prasy technicznej. Uroczystość prowadził 
niemiecki aktor Steffen Moeller, znany m.in. z serialu „M jak miłość” 
i programu telewizyjnego „Europa da się lubić”. Ceremonię uświetnił 
ponadto występ Kapeli Zamku w Rydzynie. 

(tw) 

 Eurocentrum otrzymało na realizację 
projektu prawie pół miliona złotych (do-
kładnie 460.000 zł). Wniosek do agencji 
o przyznanie środków osobiście poparł 
Starosta Pleszewski Michał Karalus.
 Projekt ruszył w październiku tego 
roku. Rozpoczęły się intensywne pra-
ce badawcze i konstrukcyjne. Najważ-
niejszym zadaniem było opracowanie, 
we współpracy z Politechniką Śląska 
zupełnie nowatorskiej konstrukcji pieca 
centralnego ogrzewania. Było to możli-
we dzięki nabyciu wyposażenia i sprzętu 
do pracowni projektowej klastera. Opra-
cowano dokumentację techniczną oraz 
zbudowano prototyp kotła retortowego 
nowej generacji o mocy 25kW, charak-
teryzującego się wyższą sprawnością 
energetyczną, obniżonym poziomem 
emisji spalin oraz nowoczesnym wzor-
nictwem przemysłowym. Producenci, 
członkowie Pleszewskiego Klastera 

Kotlarskiego, będą mieli prawo produ-
kować nowy typ pieca na podstawie 
nieodpłatnej licencji. 
 Klaster wzbogacił się także o urzą-
dzenia do badania kotłów grzewczych 
m.in. o przenośny analizator spalin. 
Do tej pory pleszewscy wytwórcy nie 
posiadali własnej aparatury do badania 
eksploatacji kotłów, co niezwykle ograni-
czało ich możliwości rozwojowe. W przy-
szłości ma powstać Centrum Badań 
i Rozwoju Pleszewskiego Klastera Ko-
tlarskiego. Pleszewski Klaster Kotlarski 
stawia też na promocję. W przygotowa-
niu jest strona internetowa, prezentacja 
multimedialna oraz nowy folder targowy. 
Eurocentrum zakupiło także mobilne 
stanowisko wystawiennicze, składające 
się m.in. z podestu do prezentacji go-
towych wyrobów oraz nowoczesnego 
sprzętu audio-video.

 (tw)

Na nowe konstrukcje kotłów
 Wspólny projekt Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości 
oraz Starostwa Powiatowego na wzmocnienie Pleszewskiego Kla-
stera Kotlarskiego zdobył najwyższy grant finansowy z Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt został oceniony 
jako najlepszy spośród wszystkich startujących i wdrażanych 
projektów dla klastrów.

 W imieniu władz powiatu Starosta Pleszewski Michał Karalus po-
gratulował prezesowi FAMOT  Zbigniewowi Nadstawskiemu energii 
i konsekwencji w budowaniu firmy na światowym poziomie. Ofiarował 
prezesowi herb Powiatu Pleszewskiego z mosiądzu, wykonany – co 
ciekawe - w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie na ob-
rabiarce typu DMC 635 V, którą zakupiono w DMG Polska w ubiegłym 
roku.

130 LAT FABRYKI OBRABIAREK

Centrum obrabiarek 
otwarte!
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  Uroczystość odbyła się 29 września 
2007r. Absolwenci szkoły od rana przy-
bywali do Marszewa. Przy rejestracji 
otrzymali w prezencie monografię szkoły 
oraz  pamiątkowy kubek. O godz. 1100 
rozpoczęła się msza św. dziękczynna pod 
namiotem, którą sprawował proboszcz 
parafii p.w. Ścięcia Świętego Jana 
Chrzciciela w Pleszewie ks. prałat Henryk 
Szymiec. Mszę koncelelebrowali księża 
absolwenci: ks. Piotr Bamberski, ks. 
Roland Kraska, ks. Tomasz Zysnarski, 
o. Andrzej Mimier oraz księża katecheci: 
ks. kanonik Tadeusz Pietrzak, ks. Janusz Kulbarsch, ks. Paweł 
Kubiak. 
 Po nabożeństwie rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Szkoła 
rolnicza w Marszewie otrzymała sztandar, ufundowany przez Radę 
Rodziców. 

Jubileusz szkoły 
rolniczej

 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Marszewie świętował jubileusz 50-lecia. 
Placówka otrzymała sztandar, ufundowany przez 
radę rodziców.  Władze powiatu ofiarowały tablicę 
interaktywną do celów dydaktycznych.

 W dniu 12 października 2007r. nastąpiło otwarcie nowej 
siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie. 
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich 
przedstawiciele władz lokalnych, Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu, wizytatorzy, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek 
Powiatu Pleszewskiego oraz współpracownicy ODN.

Adres ODN: Ogrodowa 13

K lb h k P ł

 Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali: 
Przewodnicząca Rady Rodziców p. Terasa Kaganek, Starosta Po-
wiatu Pleszewskiego p. Michał Karalus, Burmistrz M. i G. Pleszew p. 
Marian Adamek, Przewodniczący Rady Powiatu p. Mirosław Kuber-
ka, p. Dyrektor Florian Czajczyk, p. Dyrektor Kazimierz Jakóbczak, 
p.Dyrektor Grażyna Borkowska, Honorowy Przewodniczący Rady 
Rodziców p. Tadeusz Rak, absolwenci Barbara i Jan Kolańscy. 
 Po części oficjalnej odbyły się spotkania w klasach wg. roczników. 
Absolwenci  spotkali sie także ze swoimi byłymi wychowawcami, 
zwiedzali szkołę oraz Izbę Pamięci. Spędzili miło czas na biesiadach. 
W restauracji Acwador w Prokopowie odbył się Bal Absolwentów. 
 Decyzją Rady i Zarządu Powiatu w Pleszewie szkoła rolnicza 
w Marszewie otrzymała nowoczesną tablicę interaktywną do celów dy-
daktycznych.                                                                               (tw) 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Pleszewski 
Michał Karalus, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz 
Ptak, Marzena Bierła z ramienia Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka

 Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Roman Pa-
ruszewski przedstawił historię i starania, jakie czyniono, aby 
powstała nowa siedziba, a przede wszystkim ogromne zasługi 
organu prowadzącego, Starostwa Powiatowego, w tym szcze-
gólnie Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa - Najpierw 
zabiegał o utworzenie tej placówki, potem był jej dobrym 
duchem opiekuńczym, a teraz doprowadził do przeniesienia 
Ośrodka do nowej, przestronnej siedziby - powiedział dyrek-
tor Paruszewski. W dowód podziękowania przekazał na ręce 
starosty symboliczny upominek w postaci statuetki z herbem 
powiatu pleszewskiego oraz dedykacją. Starosta Michał Karalus 
podkreślił, że teraz są warunki, aby wzajemnie się motywować 
do coraz lepszej pracy, do podnoszenia swoich kwalifikacji 
pedagogicznych. 
 W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie nagród Staro-
sty Pleszewskiego nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych 
z okazji przypadającego Dnia Edukacji Narodowej. Pani Maria 
Bartczak otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Po 
części oficjalnej zaprezentowano krótki program artystyczny 
i zaproszono gości do zwiedzania Ośrodka.

**********
 Nowa siedziba Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stwarza 
możliwość doskonalenia się w bardziej komfortowych warun-
kach. Do dyspozycji są 3 pracownie o łącznej powierzchni 
125 m2. Są to: pracownia informacji pedagogicznej, pracownia 
doradztwa metodycznego oraz sala konferencyjna.
Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędny sprzęt mul-
timedialny. Funkcjonuje już internetowa sieć kablowa i radio-
wa. Dodatkowym atutem nowej siedziby Ośrodka jest bliskie 
sąsiedztwo Biblioteki Pedagogicznej, co ułatwi nauczycielom 
pozyskiwanie informacji pedagogicznej oraz szersze doskona-
lenie się. Ważnym walorem jest również usytuowanie placówki 
w centrum miasta. 



www.pleszew.starostwo.gov.pl Biuletyn Powiatowy Nr 2 (10) / grudzień 2007- 8 -

n f o r m a c j ei

 Władze powiatu za-
mierzają przeznaczyć 
część byłego budynku 
Wiejskiego Gospodar-
stwa Domowego tzw. 
„białego domku” na te-
renie ZSRCKU w Mar-
szewie na urządzenie 
mieszkań  chronionych 
dla wychowanków Ze-
społu Placówek Opie-
kuńczo-Wychowaw-
czych. Według założeń dyrektora ZPOW Jerzego Wiśniewskiego, w budynku 
tym mogłaby powstać 8-10 osobowa grupa usamodzielnienia, która przy pomocy 
pracownika socjalnego prowadziłaby samodzielne gospodarstwo domowe, 
a jednocześnie przygotowywałaby się do dorosłego życia. Warunki lokalowe 
pozwalają na wydzielenie kilku mieszkań dla pełnoletnich, usamodzielnionych 
wychowanków Domu Dziecka. Wprawdzie obiekt jest w złym stanie technicz-
nym, jednak na jego remont i adaptacje można pozyskać dotację z zewnątrz 
sięgającą nawet 80% inwestycji. Jest to jednak uwarunkowane posiadaniem 

prawa do lokalu. 
 Dyrektor ZSRCKU Grażyna Bor-
kowska przychyliła się do prośby 
ZPOW i zamierza oddać na ten 
cel część budynku. Pozostałe po-
mieszczenia będą służyć szkole: 
powstaną tam biura dla administra-
cji Gospodarstwa Pomocniczego 
oraz pomieszczenia socjalne dla 
młodzieży odbywającej zajęcia 
praktyczne i praktykę zawodową.

 (tw)

 Ośrodek „Monaru” w Nowolipsku obchodził 
XXI rocznicę istnienia. Starosta Pleszewski 
Michał Karalus podarował mieszkańcom domu 
bardzo potrzebną kuchenkę gazową. 

 Nakładem 320.000 zł, w 150.000 z budżetu powiatu, został wykonany 
remont  części żeńskiej oddziału wewnętrznego wraz z holem wejścio-
wym w szpitalu SP ZOZ w Pleszewie. Otwarcie wyremontowanego 
oddziału nastąpiło 15 października 2007r. 
 W ramach prac remontowych wykonano posadzki bezspoinowe, 
sale chorych z pełnymi węzłami sanitarnymi, drzwi przeciwpożaro-

we, nową instalację przywo-
ławczą oraz nową instalację 
elektryczną wraz z rozdziel-
nią oświetlenia. Odnowiono 
także pomieszczenie pro 
morte, brudownik, dyżurkę 
pielęgniarską i gabinet pielę-
gniarski zabiegowy. Zamonto-
wano nowe poręcze i uchwyty 
na korytarzach.

Bartosz Oleksy
SP ZOZ Pleszew

Oddział po remoncie

Kuchenka 
dla „Monaru”

Mieszkania 
w „białym domku”

Ośrodek odwiedzili także Starosta Pleszewski Michał 
Karalus oraz Wójt Gminy Chocz Marian Wielgosik. 
Starosta ufundował mieszkańcom nową kuchenkę 
gazową.

 Do Nowolipska zjechali zaproszeni goście, 
wychowankowie domu i przyjaciele z całej Polski, 
łącznie około 500 osób. Obchody jubileuszowe 
rozpoczeły się 17 sierpnia i trwały trzy dni.  Odbyły 
się rozgrywki sportowe, uroczyste pasowanie na 
„Neofitów” i „Monarowców”, I Przegląd Piosenki 
Monarowskiej oraz dyskoteka. Niedzielę poświę-
cono Markowi Kotańskiemu - legendarnemu za-
łożycielowi Monaru. Odbyły się projekcje filmów, 
rozmowy i wspomnienia.                              (tw)
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 Pod patronatem Starosty 
Pleszewskiego i Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszew 
odbył się 27 października 
I Pleszewski Marsz „Życia 
i Nadziei”, w którym uczest-
niczyło kilkaset osób.  
 Marsz zorganizował 
Pleszewski Klub Amazon-
ki, a wzięły w nim udział 
także zaproszone kluby 
z Jarocina, Ostrowa, Kro-
toszyna i Kalisza. Po wiecu 
na rynku uczestnicy ruszyli 
w pochodzie ul. Poznań-
ską. Paniom towarzyszyli 
samorządowcy i młodzież. 
Uczestnicy trzymali w rę-
kach różowe balony, które 

są symbolem walki z ra-
kiem piersi. Organizatorzy 
rozdawali ulotki na temat 
samokontroli piersi. Mło-
dzież przygotowała trans-
parent. Korowód prowadzi-
ła Kapela znad Prosny.  
 Ma rsz  do ta r ł  do 
LO,w którym odbyła się 
konferencja. O leczeniu 
i profilaktyce zdrowotnej 
mówili: ordynator Oddzia-
łu Onkologicznego w SP 
ZOZ lek. med. Marzena 
Zemła, ordynator Oddzia-
łu Ginekologiczno-Położni-
czego dr Ryszard Bosadzki 
oraz dietetyczka mgr Beata 
Prządka.                       (tw) 

 Uroczystość odbyła się w sobotę 
6 października. Rozpoczęła się mszą 
św. w kościele pw. św. Floriana w Ple-
szewie. Mszę w intencji honorowych 
dawców krwi odprawił ksiądz kanonik 
Tadeusz Pietrzak. Po nabożeństwie 
wierni przeszli na teren Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie. 
 W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz powiatu i gmin, pocz-

ty sztandarowe, delegacje organiza-
cji pozarządowych, stowarzyszeń, 
klubów honorowego krwiodawstwa, 
strażacy, młodzież. 
 Inicjatorem powstania tablicy był 
Zarząd Koła Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP w Ple-
szewie. Pierwotnie tablica miała być 
usytuowana na pleszewskim rynku, 
na co zgody nie wyraził konserwator 
zabytków. Dlatego obelisk zdecydo-
wano się zlokalizować przy Starostwie 
Powiatowym w Pleszewie. W sprawę 
zaangażował się osobiście Starosta 
Pleszewski Michał Karalus, który wy-
raził na to zgodę, ponadto znalazł 
i przekazał kamień z okolic Borucina. 

Za pomoc podziękował mu w wystą-
pieniu Janusz Cierniak - wiceprezes 
Związku Emerytów i Rencistów Po-
żarnictwa RP koło w Pleszewie. Sta-
rosta otrzymał także podziękowanie, 
wyryte w marmurowym kamieniu, od 
prezesa Pleszewskiego Klubu Dobro-
wolnych Honorowych Dawców Krwi 
Janusza Kasprzaka.  
 Po ceremonii odsłonięcia tablicy 

w ogrodach starostwa odbył się pik-
nik. Serwowano gorącą grochówkę. 
Przygrywała kapela „Pleszewioki” 
z Pleszewskiego Domu Kultury. 
 Tego dnia Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie zorganizowało akcję 
honorowego  oddawania krwi. Pobór 
krwi prowadziła ekipa wyjazdowa Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Kalisza. Krew 
oddało w sumie 35 osób, w tym liczna 
grupa młodzieży z ZSU-G w Plesze-
wie. Zebrano prawie 16 litrów krwi. 
Dawcy otrzymali m.in. specjalne cer-
tyfikaty oraz kubki pamiątkowe z logo 
Powiatu Pleszewskiego.

                              (tw) 

 Stowarzyszenie Pleszewski Klub AMAZONKI zorgani-
zowało akcję sadzenia żonkili, które są symbolem nadziei. 
2 października 2007r. członkinie klubu oraz zaproszeni goście 
wsadzili 50 cebulek kwiatów na skwerze przy wejściu głów-
nym do szpitala. Spotkanie rozpoczęła prezes klubu Daniela 
Szkopek. Do akcji przyłączyła się także młodzież z klubu PCK 
przy ZSU-G w Pleszewie. Kwiaty zakwitną wczesną wio-
sną.                                                                                 (tw) 

Tablica honorowych 
krwiodawców

Na skwerze przy pleszewskim starostwie odsłonięto 
obelisk z tablicą, poświęconą honorowym dawcom 
krwi z Powiatu Pleszewskiego. Zorganizowano akcję 
poboru krwi oraz piknik. 

„Marsz Życia i Nadziei”

Żonkile przed szpitalem

O wsadzenie pierwszych cebulek poproszono Dyrektor SP ZOZ 
Adelę Gralę - Kałużną oraz Wicestarostę Pleszewskiego Dorotę 
Czaplicką.

O odsłonięcie tablicy poproszono panią doktor Donatę Rodkiewicz – wie-
loletniego kierownika Punktu Honorowego Krwiodawstwa w pleszewskim 
szpitalu oraz Grażynę Kałandyk -  osobę, która jako pierwsza tego dnia od-
dała honorowo krew. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Tadeusz Pietrzak. 
Proboszcz nazwał obie panie matkami chrzestnymi tablicy. 
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 Jubileuszowy turniej rozegrano 22 listopada na kręgielni TKKF 
„Platan” w Pleszewie. Do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn m.in. 
radnych, urzędników, księży i dziennikarzy. W barwach powiatu za-
grali: Starosta Pleszewski Michał Karalus (kapitan drużyny), Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Robert Czajczyński oraz Rzecznik Prasowy 
Tomasz Wojtala.
 Turniej był bardzo emocjonujący. Grającym towarzyszył głośny 
doping kibiców.  
 W klasyfikacji końcowej zawody wygrała ekipa radnych miejskich 
(445 pkt), drugie miejsce - ze stratą zaledwie 4 pkt. - zajęło  Staro-
stwo Powiatowe w Pleszewie (441 pkt.), a trzecie - drużyna burmi-
strza Mariana Adamka z UMiG Pleszew (361 pkt). Na IV miejscu 
uplasowała się reprezentacja pleszewskiego duchowieństwa (355 
pkt). Stawkę zamknęły ekipy dwóch 
lokalnych tygodników: „Życia Plesze-
wa” (301 pkt) i „Gazety Pleszewskiej” 
(300 pkt). 
  Wręczenia pucharów i dyplo-
mów dokonał Prezes TKKF „Platan” 
Mieczysław Kołtuniewski. 

(tw)

 Herb Powiatu Pleszewskiego trafił w odle-
głe Himalaje. Towarzyszył Michałowi Kuberce 
z Pleszewa w wyprawie na Dach Świata, 
w październiku 2007r.

Z herbem w Himalaje

50- LECIA KLUBU TKKF „PLATAN”

Kręgle po pięćdziesiątce
Drużyna Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
zajęła II miejsce w towarzyskich Zawodach 
Kręglarskich z okazji 50-lecia klubu TKKF 
„Platan”. 

Starosta zaproponował, aby na rozpoczęcie zawodów pierwsze symbolicz-
ne rzuty oddali prezes TKKF „Platan” Mieczysław Kołtuniewski oraz senior 
pleszewskiego kręglarstwa Marian Rejek. 

W klasyfikacji indywidualnej triumfatorem 
zawodów został Mirosław Kuberka, który 
w serii 30 rzutów „wykulał” aż 141 pkt. 
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 W ramach Dni Pa-
pieskich, w sobotę 13 
października, odbył się 
II Maraton Kajakowy im. 
Jana Pawła II z Chocza 
nad Prosną do Pogo-
rzelicy nad Wartą. Orga-
nizatorem spływy było 
Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie oraz Klub 
Kajakowy LOK „Prosna” 
Pleszew. Trasę ponad 
40 kilometrów przepły-
nęło kilkunastu śmiałków. 
Komandorem spływu był 
Robert Czajczyński, na-
czelnik Wydziału Promo-
cji i Rozwoju Starostwa 
Powiatowego w Plesze-
wie. Obowiązki kierow-
nika startowego pełnił 
Zygmunt Urbaniak z LO-
K-u. Kajakarze wyruszyli 
z Chocza o 9.00. Ranek 
był trochę mroźny i mgli-
sty, ale szybko wyjrzało 

Z OKAZJI DNIA PAPIESKIEGO

Prosną do ujścia na Warcie
słońce. Przez resztę dnia 
dopisała piękna słonecz-
na pogoda. Kajakarze 
kilkakrotnie przybijali do 
brzegu na odpoczynek. 
Na biwaku w Gizałkach 
uczestnicy spływu posilili 
się gorącymi flaczkami. 
 Duże wrażenie zrobiło 
na uczestnikach dotar-
cie do ujścia Prosny do 
Warty. W miejscu, gdzie 
spotykają się obie rzeki, 

powstają silne wiry. Gru-
pa zatrzymała się na po-
bliskiej polanie. Do mety 
pozostało jeszcze około 
6 km. II Maraton Papieski 
zakończył się przy prze-

prawie promowej w Pogo-
rzelicy. Na metę kajaka-
rze dotarli po 9 godzinach 
wiosłowania. Na miejscu 
z apetytem zjedli żurek 
i po golonce.             (tw)

 Starostwo Po-
wiatowe w Plesze-
wie, jak co roku, 
wydało kalendarz 
ścienny. Jest to po-
pularny kalendarz 
trójdzielny z pew-
ną modyfikacją: 
na górze znajduje 
się aż sześć kart 
nag łówkowych, 
przewracanych na 
tzw. bindzie. Każda 
z kart przedstawia 
zabytek lub widok 
z innej gminy Po-
wiatu Pleszew-
skiego. Projekt ka-
lendarza powstał 
w Wydziale Pro-
mocji i Rozwoju. 

(tw) 

Kalendarz 
z widokami  Unikatowe pasy śródpolne w okolicach Fabianowa są ciekawostką tu-

rystyczną. Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie przygotowuje kilka tablic informacyjnych dla 
turystów.                                                                                              (tw) 

Pasy śródpolne na planszach
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 Gospodarzem tegorocznych 
Dożynek Powiatu Pleszewskiego 
była gmina Dobrzyca.  Święto od-
było się 2 września. 
 Mszę św. dożynkową w ko-
ściele p.w. św. Tekli odprawił nowy 
proboszcz dobrzyckiej parafii ks. 
Roman Kłobuz. Po nabożeństwie 
korowód dożynkowy przeszedł 
z rynku na teren parku. Główne 
uroczystości odbyły się w pięknej 
scenerii Muzeum Zespołu Pała-
cowo-Parkowego w Dobrzycy. 
Absolwenci dobrzyckiego gimna-
zjum, ubrani w stroje szlacheckie, 
brawurowo odtańczyli poloneza. 
Obrzęd dożynkowy przedstawił 
zespół „Żychlinioki” z Żychlina. 
Śpiewał chór „Sośniczanki”. 
 W roli starostów  święta wystąpi-
ła Sabina Matuszkiewicz z Koźmiń-
ca oraz Jerzy Mielcarz z Dobrzycy. 
Asystentami byli Małgorzata An-
drzejczak z Galewa i Adam Macie-
jewski z Sośnicy. Gospodarze uro-
czyście wręczyli wójtowi Dobrzycy 
Jarosławowi Piatrzakowi oraz Sta-
roście Pleszewskiemu Michałowi 
Karalusowi  bochny chleba, upie-

Powiatowe Święto Plonów 
DOBRZYCA 2007

czone z tegorocznej mąki. Chleby 
wręczono także wiceburmistrzowi 
Pleszewa i wójtom gmin. Przewod-
niczący Rady Powiatu i rad gmin-
nych odebrali wieńce żniwne. 
 Na dożynki przyjechali także go-
ście zagraniczni: delegacja z ukra-
ińskiej gminy Jampol z wójtem 
Romanem Cowko na czele oraz 
delegacja niemiecka z powiatu Am-
merland w Dolnej Saksonii z lan-
dratem Jorgiem Bensbergiem. 
 Stało się tradycją, że Starostwo 
Powiatowe w Pleszewa co roku 
funduje kajak współorganizatoro-
wi poprzednich dożynek powia-
towych. W tym roku dar przypadł 
Urzędowi Miasta i Gminy w Ple-
szewie.
 Wieczorem w Dobrzycy wystą-
pił popularny zespół pop rockowy 
„Łzy”. Z wokalistką Anną Wyszkoni. 
Na koncert przyszło do dobrzyc-
kiego parku ponad 10.000 osób. 
Święto plonów zakończyło się 
w nocy zabawą dożynkową. 
 W 2008 roku Dożynki Powiatu 
Pleszewskiego odbędą się w Czer-
minie. 

(tw) 
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