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Z chlebem 
i wieńcami

STAROSTOWIE DOŻYNEK

ASYSTENCI STAROSTÓW
MAGDALENA MATŁOKA z Psienia Ostrów
Magda z ulubionym 
psem Maxem

Ma 22 lata. Wspólnie z mamą i siostrą prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 55 ha. Uprawiają buraki, pomidory gruntowe, kukury-
dzę oraz zboże. Hodują 30 sztuk bydła. Magdalena po ukończeniu 18 
roku życia nauczyła się jeździć kombajnem. Według niej prowadzenie 
tej olbrzymiej maszyny jest prostsze od jazdy samochodem.  Młoda 
kombajnistka młóci w ciągu roku ok 30 ha zbóż. Magda inwestuje 
w gospodarstwo: ostatnio zakupiła nowoczesny opryskiwacz, prasę 
zwijającą oraz ładowacz czołowy. Studiuje na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Poznaniu. Dzięki studiom poznała wielu przyjaciół. Jej 
ulubioną rozrywką są wakacyjne wyjazdy w polskie góry. 

ROMAN DORSZ z Pieruszyc

Absolwent Technikum Rolniczego w Marszewie. Ukończył studia wyższe 
o specjalności produkcja i zarządzanie na wydziale ogrodniczym Akademii 
Rolniczej w Poznaniu Wspólnie z rodzicami gospodaruje na 25 ha zimi. 
Uprawia zboża i kukurydzę. Zajmuje się także hodowlą trzody chlewnej. 
Roczna produkcja wynosi około 700 tuczników i 40 macior. Pasją pana 
Romana jest piłka nożna. Kibicuje kolegom z klubu piłkarskiego „Gladia-
torzy Pieruszyce”, do którego również należy. Skończył 27 lat.

Roman jest także 
miłośnikiem koni

MICHAŁ NOWACZYK ze Strzydzewa

Od 18 lat jest właścicielem gospodarstwa o powierzchni 50 ha. Zaj-
muje się głównie uprawą zbóż, buraków cukrowych, kukurydzy oraz 
pomidorów gruntowych. Pan Michał ma spore osiągnięcia w tym za-
kresie. W ubiegłym roku zajął III miejsce  w gminie Czermin w ilości 
zebranych pomidorów gruntowych. W 2006 roku został uhonorowany 
zaszczytnym tytułem „Rolnika Roku Ziemi Pleszewskiej”. Praca na roli 
jest ciężka i czasochłonna, dlatego Panu Michałowi w prowadzeniu 
gospodarstwa pomaga żona i czworo dzieci.

ANNA KUSIAK z Broniszewic 
Wspólnie z mężem 
Edwardem prowadzi 
gospodarstwo rolne 
o powierzchni 24 
ha. Uprawiają głów-
nie kapustę, kalafiory 
i pomidory. 15 ha 
powierzchni zajmują 
zboża. Posiadają tak-
że sad śliwkowy oraz 
hodują około 100  
sztuk trzody chlew-
nej. Pani Anna jest 
aktywną działaczką 
Koła Gospodyń Wiej-
skich w Broniszewi-
cach, a także człon-
kiem Rady Rodziców 
w miejscowym Gim-
nazjum. Wolne chwi-
le, których jednak jest 
niewiele, pani Anna wykorzystuje na swoje ulubione zajęcie, którym 
są wycieczki autokarowe po kraju, jak i za granicę.
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 Minął kolejny rok. Zmienia się nasza Polska, 
zmieniają się nasze gminy i powiat. Samorzą-
dy lokalne wspólnie z mieszkańcami czynnie 
uczestniczą w tych zmianach. Dożynki Powiatu 
Pleszewskiego to doskonała okazja dziękując  
za Wasz trud i uzyskane plony przypomnieć 
fakty związane z działalnością Powiatu. 
 Zmienia się nasz szpital. Te zmiany do-
tyczą  jego przekształcenia w Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej. Rada Powiatu  
podjęła  decyzję o utworzeniu jednoosobo-
wej spółki prawa handlowego pod nazwą 
„Pleszewskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o., 
której właścicielem jest samorząd powiatu 
pleszewskiego.  Kierując się doświadcze-
niami innych najlepszych szpitali dążymy 
poprzez te zmiany do zwiększenia efektyw-
ności jego działania, skrócenie i uproszcze-
nie procesu podejmowania decyzji zarząd-
czych, wykonywanie usług medycznych nie 
tylko finansowanych przez NFZ, poprawę 
zdolności kredytowej. Liczymy, że nowa 
formuła zarządzania pozwoli pozyskać wię-
cej pacjentów, a co za tym idzie zwiększyć 
kontrakt z NFZ. 
 Szpital powiatowy w Pleszewie od kilku 
lat znajduje się w czołówce rankingu naj-
lepszych szpitali publicznych wg dziennika 
„Rzeczpospolita”.  Funkcjonując już jako 
Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
uzyskało zaszczytne I miejsce spośród 304 
ocenianych placówek w Narodowym Ran-
kingu Szpitali „Super Expressu”.
Przed Zarządem Spółki PCM stoi ambitne 
zadanie nakreślenia takiej wizji szpitala, 
która zapewni jego rozwój. 
 Prawie 7 mln zł otrzyma Powiat Pleszew-
ski ze środków unijnych na modernizację 
drogi powiatowej nr 4309P z Pleszewa do 
Dobrzycy. To I  etap modernizacji całego 
odcinka  drogi  powiatowej Grab-Pleszew-
Dobrzyca. Projekt Powiatu Pleszewskie-
go został najwyżej oceniony spośród 177 
projektów złożonych do Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013.
 To niewątpliwie wielki sukces będący 
efektem ciężkiej pracy i wielu zabiegów, 
zarówno Zarządu Dróg Powiatowych jak 
i Zarządu Powiatu. To największe pieniądze, 
jakie na jedno zadanie spłyną do naszego 
Powiatu. 
 Wolno ale poprawia się stan naszych dróg. 
Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych 

Drodzy Rolnicy, szanowni
 Samorządowcy i Goście!

w 2008 roku możemy wymienić:
- przebudowę drogi w  miejscowości Szku-
dła,
- przebudowę drogi w miejscowości Nowo-
lipsk, 
- przebudowę drogi Koźminiec-Krzywosądów  
na odcinku Bronów-Krzywosądów,
- budowę chodnika w  miejscowości Wierz-
chy,
- przebudowę chodnika w miejscowości Koź-
miniec, 
- przebudowę chodnika w miejscowości Ga-
lew,
- wykonanie parkingu i przebudowę chodnika 
przy ZSP nr 3, ul. B. Krzywoustego w Ple-
szewie, 
- przebudowę chodnika w miejscowości Bro-
nów i Taczanów, 
- budowę chodnika w miejscowości Pieru-
szyce, 
- przebudowę chodnika przy ul. Jarocińskiej 
w Dobrzycy, 
- przebudowę chodnika przy ul. Poznańskiej 
w Pleszewie.
 Bardzo często Powiat jest wspomagany 
przez gminy, za co dziękuję Panom Wójtom 
i Panu Burmistrzowi. 
 Łącznie na inwestycje drogowe przezna-
czono w 2008 roku kwotę 1 876 500 zł. To 
mało, ale działamy systematycznie i tak jak 

pozwalają środki. 
 Powiat Pleszewski zajmuje 2 miejsce 
w Wielkopolsce i 36 na liście ogólnopolskiej 
w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę tech-
niczną”, który opublikowało Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”. Inwestycje samo-
rządowe w infrastrukturę techniczną obejmują 
trzy działy: transport ( remonty i budowa dróg 
i mostów ), gospodarka komunalna ( sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie 
ścieków, wysypiska śmieci ) oraz budownictwo 
komunalne.
 Nasz Powiat i gmina Pleszew gościli w Zawi-
dowicach w maju samorządowców całej Wiel-
kopolski. Było to udane spotkanie pokazujące 
nie tylko ładne miejsce ale i nasze atuty. 
 Doskonale rozwija się współpraca Powia-
tu Pleszewskiego  i niemieckiego Powiatu 
Ammerland z Dolnej Saksonii. Poprzez or-
ganizowane spotkania, wyjazdy, konferencje, 
warsztaty artystyczne poznają się nie tylko 
samorządowcy, ale także grupy młodzieżo-
we, sportowcy, rolnicy, przedsiębiorcy, lu-
dzie kultury. To, że dzisiaj  jest z nami Pan 
Jörg Bensberg - Landrat Powiatu Ammerland, 
świadczy o trwałości tej współpracy. Na pewno 
będziemy starali się utrzymać więzi z rejonami 
na Ukrainie. 
 Dzisiejsze Święto to  okazja  do przypo-
mnienia o przypadających rocznicach.  Powiat 
Pleszewski  na przełomie 2008 i 2009 roku 
obchodzi bowiem 190-lecie istnienia, 90-lecie 
istnienia Powiatu Pleszewskiego w wolnej, 
niepodległej Polsce oraz 10 rocznicę reakty-
wowania struktur administracji powiatowej po 
reformie 1999 roku z siedzibą w Pleszewie.
 Przypomnę, że  rok 2008 został ogłoszony 
przez władze województwa wielkopolskiego 
rokiem obchodów 90-tej rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego. 
 Chcemy przypomnieć postaci przez lata 
zapomniane i niedoceniane. Do uroczystości 
rocznicowych przystąpić chcemy wspólnie - 
we wspólnocie wszystkich gmin tworzących  
Powiat Pleszewski. 
 Dzisiaj dziękujemy rolnikom za żniwa, za 
trud pracy przez cały rok.
 Oddajemy Wam pokłon, z szacunkiem. Dzię-
kuję gminie Dobrzyca za piękne, zeszłoroczne 
dożynki w pięknym tajemniczym parku.
 Za rok spotkanie w Choczu. Juz dzisiaj na 
nie zapraszam. 

Michał Karalus
Starosta Pleszewski
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  Wizyta miała miejsce 
w czwartek 10 lipca. W po-
łudnie w Starostwie Powia-
towym w Pleszewie odbyło 
się spotkanie z pleszewski-
mi samorządowcami. Obec-
ni byli wójtowie, burmistrz, 
przewodniczący rad oraz 
radni powiatowi. Pana Mar-
szałka podejmował Starosta 
Pleszewski Michał Karalus 
oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu w Pleszewie Miro-
sław Kuberka. 
 Marszałkowi towarzyszyli 
współpracownicy i naczelni-
cy departamentów z Urzędu 
Marszałkowskiego. 

 Podczas spotkania 
dyskutowano na tematy, 
zgłoszone wcześniej przez 
gminy. m.in. o problemach 
z realizacją Programu Le-
ader +, wykluczeniem nie-
których gmin z krajowego 
programu oczyszczania 
ścieków komunalnych, po-
szukiwaniu źródeł finanso-
wania domów samopomo-
cowych. Poruszono także 
problem zniszczenia drogi 
powiatowej Wierzchy-Gi-
załki przez samochody 
ciężarowe z powodu za-
mknięcia drogi wojewódz-
kiej nr 422 w czasie remon-

tu mostu w Pyzdrach. 
 Marszałek  Marek Woź-
niak oraz dyrektor Depar-
tamentu Zdrowia UM Zbi-
gniew Hupało odwiedzili 
Pleszewskie Centrum Me-
dyczne Sp z o.o. w Ple-
szewie. Prezes PCM Ade-
la Grala-Kałużna, dyrektor 
szpitala ds. medycznych  
Ryszard Bosadzki oraz dy-
rektor ds. technicznych Ta-
deusz Stefaniak rozmawiali 
z gośćmi na temat przy-
szłości szpitala, kierunków 
specjalizacji medycznej, 
a także możliwej współ-
pracy ze szpitalami woje-

wódzkimi.   
 Po wizycie w Pleszewie 
delegacja marszałkowska 
pojechała do Dobrzycy. W 
dobrzyckim pałacu odbyło 
się spotkanie z udziałem 
radnych gminy Dobrzy-
ca i gminy Kotlin, wójta 
Dobrzycy Jarosława Pie-
trzaka i wójta Kotlina Wa-
lentego Kwaśniewskiego 
w sprawie budowy zbiorni-
ka retencyjnego w Lutyni. 
Dyrektor WZMiUW  p. Zofia 
Tymczuk poinformowała, 
że to zbiornik o znacze-
niu priorytetowym i będzie 
realizowany w pierwszej 

kolejności. Trwają prace 
nad dokumentacją bu-
dowlaną tamy i zbiornika. 
Budowa ma się rozpocząć 
w 2010 roku i potrwa 2 lata. 
Podstawową rolą zalewu 
będzie zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe i na-
wadnianie okolicznych pól. 
W przyszłości ma służyć 
także celom rekreacyjnym 
i turystycznym. Zalew będzie 
miał miał 3,5 km długości 
i ok. 80 h powierzchni lustra 
wody. Koszt inwestycji sza-
cuje się na 20 mln zł.

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

Wizyta Marszałka 
Województwa

Z roboczą wizytą w Powiecie Pleszewskim przeby-
wał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Ma-
rek Woźniak.  Pan Marszałek gościł w Starostwie 
Powiatowym w Pleszewie, odwiedził Pleszewskie 
Centrum Medyczne Sp z o.o, wziął udział w spotkaniu 
w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Lutynii 
oraz zwiedził Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Dobrzycy. 

Spotkanie z Marszałkiem 
Markiem Wożniakiem 

w pleszewskim starostwie

Dzień Samorządowca w Zawidowicach
Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia  
Gmin i Powiatów Wielkopolski na Dzień Samorządowca do Powiatu Pleszewskiego przybyło blisko 
czterystu starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z całej Wielkopolski. 
 Tegoroczny Dzień Samorządowca odbył się 27 
maja 2008r. w Ośrodku Rekreacji Konnej „Stara 
Stajnia” w Zawidowicach k/ Pleszewa. Gości wita-
no miodówką. Przygrywała Kapela „Pleszewioki” 
z Pleszewskiego Domu Kultury. 
 Inauguracji Dnia Samorządowca doko-
nali Marszałek Województwa Wielkopolskie-

go Marek Woźniak oraz Przewod-
n iczący Stowarzyszen ia  Gmin 
i Powiatów Wielkopolski Michał Choja-
ra. Gościem honorowym był Wojewoda 
Wielkopolski  Piotr Florek. 
 W roli gospodarzy Ziemi Pleszewskiej 
wystąpili Starosta Pleszewski Michał 
Karalus oraz Burmistrz Marian Adamek. 
Podarowali oni głównym organizatorom 
święta wiklinowe kosze z przetworami 
miejscowych wytwórców. W koszach były 
sery, miód, słoiki grzybów, pleszewskie 
pomidory. 
 Uczestnicy zjazdu wzięli udział 
w szkoleniu pt. „Zarządzanie wizerun-
kiem gminy”. Potem odbyła się trady-
cyjna biesiada wielkopolska. Spotkanie 
trwało do wieczora.                         (tw) 

Na terenie ośrodka ustawiono stoiska pro-
mocyjne sponsorów, firm i samorządów ple-
szewskich. Wystawiały się m.in.: Spółdziel-
nia Ogrodniczo-Pszczelarska (na zdjęciu), 
Pleszewski Klaster Kotlarski, „Spomasz” 
Pleszew S.A., firma „Daw-Mag”, firma „Kacz-
marek” z Czermina, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska Kowalew-Dobrzyca oraz Ple-
szewskie Stowarzyszenie Producentów 
Ogrodniczych „Pomidor Pleszewski”

W CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ na scenie wystąpił Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” z gm. Gołuchów
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 Takich pieniędzy 
z zewną trz w Po-
wiecie Pleszewskim 
jeszcze nie było. To 
wielki sukces Powia-
tu Pleszewskiego. Je-
steśmy na pierwszym 
miejscu do realizacji. 
To tak, jak gwarancja 
na 100%. Teraz przed 
nami procedura prze-
targowa. Tak wysoka 
ocena naszego pro-
jektu to efekt ciężkiej 
pracy i wielu zabie-
gów. Zawarliśmy po-
rozumienie z koleją na 
przebudowę przejazdu 
w Kowalewie. Mamy 
uzgodnienia z parafią 
w Kowalewie i zgodę 
Biskupa Kaliskiego na 
przekazanie powiatowi 
gruntów kościelnych 
w celu złagodzenia 
zakrętu w zamian za 
nowy parkan przy ko-
ściele i plebanii. Droga 
będzie wreszcie taka, 
jaka być powinna: 
będą zatoki autobu-
sowe, zjazdy do pól, 
w miejscowościach 
przy zwartej zabudo-
wie powstaną nowe 
chodniki, w samej Do-
brzycy zmodernizowa-
ne zostanie skrzyżo-
wanie z ul. Jarocińską. 
Inwestycja powinna się 
rozpocząć pod koniec 
2009 roku lub na po-
czątku 2010. Jeśli uda 
się także realizacja 
zbiornika wodnego w  
Lutynii - a wspieram 
te działania od samego 
początku, gdy byłem 
jeszcze dyrektorem 
Muzeum w Dobrzycy 
- to w zachodniej czę-
ści naszego powiatu 
powstanie zupełnie 
nowa jakość, nie tylko 
turystyczna, ale cywili-
zacyjna. 

7 mln na drogę 
Pleszew-Dobrzyca
Prawie 7 mln zł otrzyma Powiat Pleszewski ze środków unijnych na moderni-
zację drogi powiatowej nr 4309P  do Dobrzycy. To I etap modernizacji całego 
ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew – Dobrzyca. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego zatwierdził listę projektów do realizacji w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt 
Powiatu Pleszewskiego został najwyżej oceniony wśród  177 projektów zło-
żonych do WRPO. 

 Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 24 lipca 
podjął uchwałę nr 1657 
w sprawie wyboru wnio-
sków preselekcyjnych do 
dofinansowania projektów 
na modernizację dróg wo-
jewódzkich, powiatowych 
i gminnych (Działanie 2.2. 
Poprawa dostępności do 
regionalnego i ponadre-
gionalnego układu drogo-
wego”) w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013.  
 Z całej Wielkopolski 
wpłynęło 177 wniosków. 
W czerwcu Zarząd Wo-
jewództwa zaakceptował 
listę projektów drogowych 
po ocenie strategicznej, 

dokonanej przez Komisję 
Oceny Projektów. Na czele 
listy rankingowej znalazł się 
projekt Powiatu Pleszew-
skiego na modernizację 
drogi powiatowej nr 4309P 
Pleszew-Dobrzycy-granica 
z pow. krotoszyńskim. Pro-
jekt powiatu pleszewskiego 
został oceniony najwyżej. 
Uzyskał najwyższą liczbę 
punktów tj. 54 na 58 moż-
liwych (93,10% maksymal-
nej oceny). Ostatecznie do 
finansowania wybrano 24 
najlepsze projekty, w tym 
pleszewski. 
  Koszt modernizacji dro-
gi Pleszew - Dobrzyca - do 
granicy z pow. krotoszyń-
skim wynosi  13,64 mln zł. 
Z WRPO będzie pochodzić 

ca. Inwestycję przygoto-
wuje Zarząd Dróg Powia-
towych w Pleszewie. 
 O środki z WRPO na 
projekty drogowe ubiega-
ły się także gminy powiatu 
pleszewskiego. Na liście 
projektów rezerwowych 
znalazł się wniosek Gminy 
Gizałki, dotyczący przebu-
dowy drogi nr 602035 Obo-
ry - Wronów, łączącej drogi 
wojewódzkie nr 442 i 443.  
Wnioski Miasta i Gminy 
Pleszew (na budowę drogi 
łączącej ulicę Kaliską z ulicą 
Piaski - 87. miejsce, 29 pkt), 
Gminy Chocz (na przebudo-
wę drogi w Nowolipsku - 52. 
miejsce, 33 pkt) oraz gminy 
Czermin (na przebudowę 
drogi Czermin - Mamoty 
– Skrzypnia - 142. miej-
sce, 24 pkt) zajęły dalsze 
miejsca. 

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

połowa potrzebnych środ-
ków tj. 6,82 mln zł. Budowa 
tego odcinka będzie I eta-
pem modernizacji całego 
ciągu dróg powiatowych 
Grab - Pleszew – Dobrzy-

Fragment dokumenta-
cji projektowej – plan 
przebudowy zakrętu 
w Kowalewie

Tak obecnie wygląda droga do Dobrzycy. Zniszczone pobocze 
w okolicach Fabianowa 

MICHAŁ KARALUS
Starosta Pleszewski
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 Narodowy Ranking Szpitali „Super Expres-
su” opracowano na podstawie danych an-
kietowych ze szpitali, które przystąpiły do 
konkursu oraz opinii Czytelników.
 „Super Expres” opublikował wyniki 
rankingu w wydaniu poniedziałkowym 
z 19 maja 2008r. Spośród 304 ocenia-
nych placówek zwyciężyło Pleszewskie 
Centrum Medyczne Sp z o.o.  (woj. wiel-
kopolskie). 
 Autorzy rankingu oceniali m.in. posiadanie 
certyfikatów i wyróżnień, zadłużenie i remon-
ty. Największy wpływ na pozycję w rankingu 

 Koncert pod hasłem „Gramy bez narkotyków”, 
wystawa „Życie z pasją”, happening „Monaru” 
i łańcuch czystych serc na rynku - tak w skrócie 
przebiegały tegoroczne VIII Wielkopolskie Dni 
„STOP – Uzależnieniom” w Pleszewie.
 WDSU miało na celu dotarcie do młodzieży 
i zwrócenie uwagi na problem narkomanii, palenia 
tytoniu i picia alkoholu, a także inne zagrożenia 
współczesnej cywilizacji. 
 Koncert „Gramy bez narkotyków” zorganizowano 
9 maja 2008r. w Pleszewskim Domu Kultury w ra-
mach cyklu imprez ogólnopolskich pod patronatem 
„Monaru” oraz Zbigniewa Hołdysa. 
 Ciekawą inicjatywą była wystawa pod hasłem 
„Życie z pasją”, którą 20 maja otwarto w Domu 
Rzemiosła. Znalazły się na niej m.in. nietypowe 
prywatne kolekcje, jak zbiór magnesów Marii Ci-
chy, naparstków Marcina Czerwińskiego, „cukrów 
z całego świata” Jędrzeja Kaczmarka z Kowalewa, 
monet i banknotów Piotra Swiderskiego, pamiątek 
strażackich Leszka Rajsa oraz pamiątek po 70 
pułku piechoty ze zbiorów Michała Kaczmarka. 
Na wystawie zaprezentowały się: Klub Czystych 
Serce, pleszewski Klub Kibica Lecha Poznań, OSP 
Kowalew, Klub Ekologiczny, Zespół Pieśni i Tańca 
„Tursko”, sekcja paint balla, miłośnicy jeździectwa 
i fotografii, graficiarze, modelarze, krótkofalowcy, 
wędkarze i sportowcy różnych dyscyplin. Hufiec 
ZHP Pleszew przygotował prezentacje na temat 
harcerstwa, II wojny światowej i powstania warszaw-
skiego oraz dokumentację projektu ekologicznego 
„Podglądamy żurawie”.
 Na zamkniętym dla ruchu samochodowego 

Szpital Powiatowy w Pleszewie 
-  najlepszy w Polsce !!! 

Szpital w Pleszewie został uznany za najlepszą placówkę zdro-
wotną w Polsce. Narodowy Rankingu Szpitali sporządziła re-
dakcja „Super Expressu” pod patronatem Minister Zdrowia 
Ewy Kopacz. Pleszewski szpital zdobył aż 69,9 punktów na 79 
możliwych. Konkurencja była ogromna, bo Czytelnicy gazety 
oceniali w sumie 304 szpitale z całego kraju! 

miały jednak punkty przyznawane przez Czy-
telników „Super Expresu”. W tzw. „ankietach 
satysfakcji pacjenta” Polacy oceniali m.in. 
poziom opieki, warunki, w jakich byli lecze-
ni, jakość wyżywienia, kwestię odpłatności 
za leki i materiały opatrunkowe, fachowość 
oraz uprzejmość lekarzy i pielęgniarek.
 Szpital Powiatowy w Pleszewie posiada 
akredytację Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia z Krakowa, certyfikaty 
jakości ISO, tytuł „Firmy przyjaznej środowi-
sku” oraz inne nagrody. Ponadto od kilku lat 
znajduje się w czołówce rankingu najlepszych 

szpitali publicznych wg. dziennika „Rzecz-
pospolita”. Od 1 maja szpital w Pleszewie 
funkcjonuje jako spółka prawa handlowego 
pod nazwą „Pleszewskie Centrum Medyczne 
Sp. z o.o.”, której właścicielem jest samorząd 
Powiatu Pleszewskiego. 
„Super Expres” w wydaniu wtorkowym z 20 
maja poświęcił pleszewskiemu szpitalowi 
obszerny reportaż pt. „Oto najlepszy szpital 
w Polsce”. „Wyremontowane oddziały, wy-
sokiej klasy sprzęt medyczny, lekarze, którzy 
zawsze mają czas dla pacjentów, i pielęgniar-
ki, które nigdy nie zawiodą” – podsumowują 
reporterzy. Pleszewskie Centrum Medyczne 
ma obecnie 11 oddziałów i 8 specjalistycznych 
poradni, 250 łóżek, ponad 25 lat tradycji, żad-
nych długów i doświadczoną załogę. Cieszy 
się doskonałą opinią pacjentów. 

(tw) 

„STOP- Uzależnieniom”po raz ósmy
rynku w Pleszewie 21 maja odbył się happening, 
przygotowany przez ośrodek  „Monaru” w Nowo-
lipsku z pomocą uczniów pleszewskich szkół po-
nadgimnazjalnych. Na koniec aktorzy i wszyscy 
widzowie stanęli wokół rynku w łańcuchu czystych 
serc. Nakręcony podczas happeningu klip filmowy 
będzie promował obchody 30-lecia „Monaru” w całej 
Polsce. 
 Podsumowanie VIII Wielkopolskich Dni „STOP 
– Uzależnieniom” 2008 odbyło się 2 czerwca w auli 
Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Ple-
szewie. Wiestarosta Pleszewski Dorota Czaplicka 
wręczyła dyplomy i kwiaty dyrektorom szkół, za-
angażowanych w WDSU oraz nagrody rzeczowe 
wolontariuszom akcji. Starostwo Powiatowe w Ple-
szewie przekazało nagrody pieniężne dla każdej ze 
szkół. Zaproszeni na spotkanie psychoterapeuci 
ze stowarzyszenia „Monar” mówili o działalności, 
celach i 30 leciu organizacji. Na koniec wszyscy 
na stojąco zaśpiewali piosenkę „Ale to już było...” 
Maryli Rodowicz. 
 Organizatorzy Wielkopolskich Dni - „STOP – 
Uzależnieniom”: Powiatowy Zespół Profilaktycz-
ny,  Starostwo Powiatowe w Pleszewie, szkoły 
ponadgimnazjalne, Szkolne Kluby Czystych 
Serc, Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla 
Młodzieży Dojeżdżającej, Pleszewskie Stowa-
rzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii, Ośro-
dek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „Monaru” 
w Nowolipsku, Hufiec ZHP Pleszew im. Anto-
niego Rymarczyka, CKiW OHP oraz Komenda 
Powiatowa Policji w Pleszewie. 

(tw)

Wicestarosta Dorota Czaplicka wręczyła 
nagrody rzeczowe wolontariuszom WDSU

Happening na rynku

Wystawa „ Życie z pasją”
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 Były pracownik zakładu domaga się 1 miliona złotych odszkodo-
wania za zwolnienie i grozi zdetonowaniem ładunku wybuchowego 
– taki scenariusz zakładały ćwiczenia służb ratunkowych pod kryp-
tonimem „Rozlewnia 2008”, przeprowadzone w bazie GASPOLU w 
Pleszewie. 
 Ćwiczenia przeprowadzono 24 czerwca 2008 roku. Rozpoczęły 
je zajęcia sztabowe w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie. 
Działania praktyczne przeprowadzono na terenie Rozlewni Gazu 
Płynnego ,,Gaspol” S.A. w Pleszewie. Wzięli w nich udział pracow-
nicy firmy, siły Policji i Straży Pożarnej, Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp z o.o.. Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Pleszewie oraz Gminne Centrum Za-
rządzania Kryzysowego w Pleszewie. Ćwiczeniom nadano kryptonim 
,Rozlewnia 2008”.  
 Kierownikiem ćwiczeń była przewodnicząca Powiatowego Ze-
społu Reagowania Kryzysowego, Wicestarosta Pleszewski Dorota 
Czaplicka.
 Celem zadania było doskonalenie koordynacji działań ratowniczych 
i współdziałania powiatowych służb, straży i zespołów reagowania 
kryzysowego, sprawdzenie praktyczne procedur ostrzegania, alar-
mowania, powiadamiania o zdarzeniu oraz ewakuacji pracowników 

Ćwiczenia „Rozlewnia 2008”

 Podczas tegorocznego poboru 
wojskowego przed Powiatową Ko-
misją Lekarską w Pleszewie stawi-
ło się ponad 550 osób. Tegorocz-
ny pobór rozpoczął się 10 marca, 
a zakończył 3 kwietnia 2008r.  
 Obowiązkowi stawiennictwa do 
poboru podlegali mężczyźni urodze-
ni w 1989 roku, mężczyźni roczniki 
1984-1988, którzy dotychczas nie 
stawali do poboru lub zostali uznani 
za czasowo niezdolnych do odby-
cia zasadniczej służby wojskowej 
ze względu na stan zdrowia. Do 
poboru wzywane były również ko-
biety urodzone w latach 1980-1990, 
posiadające kwalifikacje przydatne 
w wojsku, które w roku 2007/2008 
kończą naukę w szkołach medycz-
nych i weterynaryjnych oraz na kie-
runkach psychologicznych. 
 Od 50 lat w pracach Powiatowej 
Komisji Lekarskiej uczestniczył Pan 
Stefan Drążewski. W dniu zakończe-
nia poboru Wicestarosta Pleszew-
ski Pani Dorota Czaplicka wręczyła 
Jubilatowi podziękowanie i życzenia 
od Starosty Pleszewskiego. Gratu-
lacje przekazał również Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Kaliszu 
płk Andrzej Krupiński.               (tw) 

 Z wnioskiem o ufundowanie tablicy wystąpiło 
do Starosty Pleszewskiego Koło Związku Eme-
rytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Pleszewie.  
W imieniu społeczeństwa tablicę ufundowali: 
Starosta Pleszewski, Burmistrz MiG Pleszew 
oraz Wójtowie Gmin. Uroczystość odsłonię-
cia odbyła się 31 maja 2008 r. z okazji Dnia 
Strażaka. Projekt tablicy powstał w Wydziale 
Promocji i Rozwoju  Starostwa Powiatowego 
w Pleszewie. Odlano ją w firmie „Brązart”. Ta-
blica została umieszczona na polnym głazie, 
pochodzącym z okolic Zawidowic. Uroczystego 
poświęcenia tablicy dokonał ksiądz kanonik 
Tadeusz Pietrzak. 
 Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Adam 
Langner w asyście Komendanta Powiatowego 
PSP w Pleszewie bryg. Jacka Jarusa wręczyli 

i ludności. 
 Ćwiczenia zakończyły się pokazem gaszenia gazu propan i pro-
pan butan. 

(tw)

Strażacy 
w kombinezonach 
ochronnych

Pobór wojskowy 

2008 Dzień Strażaka z tablicą
TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ KU CZCI STRAŻAKÓW ODSŁONIĘTO PRZED KOMENDĄ 

POWIATOWĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PLESZEWIE. 

zasłużonym strażakom akty mianowania 
na wyższe stopnie służbowe i listy gratu-
lacyjne. 
 Na koniec Dnia Strażaka odbyła się 
defilada formacji strażackich i pocztów 
sztandarowych. Gospodarze zaprosi-
li uczestników na wspólną grochówkę. 
Goście obejrzeli wystawę poświęconą 
historii pożarnictwa, którą przygotował 
kolekcjoner Leszek Rajs z synem. 

(tw) 
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 Tegoroczne targi edu-
kacyjne odbyły się na po-
czątku kwietnia. W auli ZS 
RCKU w Marszewie przy-
gotowano stoiska targowe. 
Prezentowały się szkoły 
i placówki oświatowe Po-
wiatu Pleszewskiego. 
 Uroczystego otwarcia 
targów dokonała Wice-
starosta Pleszewski Do-
rota Czaplicka. Gości po-
witała dyrektor ZSRCKU 
w Marszewie Graży-
na Borkowska. Tar-
gi odwiedzili m.in.: 
wicekurator Kura-
torium Oświaty w 
Poznaniu Mirosław 
Drzazga, z-ca dy-
rektora  Wydziału 
Nadzoru Pedago-
gicznego w Kaliszu 
Sławomir Sobczyk, 
przedstawiciel Wo-
jewody Wielkopol-
skiego Przemysław 
Cisza, radna Sejmiku 
Województwa Wiel-
kopolskiego Barbara 
Nowak oraz Prze-
wodniczący Rady 
Powiatu w Pleszewie 
Mirosław Kuberka. Przybyli 
radni powiatowi, miejscy 
i gminni, wiceburmistrz, 
wójtowie, dyrektorzy i na-
uczyciele gimnazjów i szkół 
podstawowych.  
 Targi uświetnił występ 
orkiestry dętej ze szkoły 
rolniczej w Marszewie pod 
batutą kapelmistrza Lecha 
Badzińskiego. Przygoto-
wano pokazy aerobiku. 

 Radni powiatowi włączyli się do zbiórki 
pieniężnej na leczenie chorej na cukrzycę 
17-letniej licealistki Marzeny Piotrowicz. 
Apel o pomoc wystosowała dyrekcja, rada 
pedagogiczna i samorząd uczniowski I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica 
w Pleszewie. 
 Pieniądze na ten cel zbierano podczas 
marcowej sesji Rady Powiatu. Uzbierano 
1010 zł. Za ofiarnośc wszystkim radnym 
podziękował Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka. 

 Marzena ma obiecaną pompę insu-
linową z Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy Jurka Owsiaka, ale potrzebne 
są pieniądze na kosztowną eksploatację 
urządzenia, której NFZ nie refunduje. 
- Cukrzyca sprawia mi wiele trudności 
(...) Pompa ułatwi mi życie i pozwoli na 
niezależność i większą swobodę. (...) 
Wierzę w Wasze wielkie serca - napi-
sała Marzena w uzasadnieniu swojej 
prośby. 

(tw) 

Pomoc dla Marzeny 

Moment przekazanie zebranych datków przez 
Starostę Pleszewskiego

II TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO

Dobre wykształcenie 
- sprawdzone szkoły
Ponad 1.500 gimnazjalistów, ich rodziców oraz nauczycieli odwiedziło 
II Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego, zorganizowane w Zespole Szkół 
Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. 

  Dodatkową atrakcją były 
Dni Technologa Żywności 
z pokazami umiejętności 
mistrzów cukierników i pro-
mocją kawy. W stołówce 
szkolnej Wicestarosta Do-
rota Czaplicka wspólnie z 
gośćmi honorowymi do-
konała oficjalnego otwar-
cia minipiekarni, w której 
wypieka się bułki, rogale 
i chałki dla uczniów. 

  Dyrektorzy szkół, ka-
dra nauczycielska oraz go-
ście z kuratorium, urzędu 
marszałkowskiego i wo-
jewódzkiego wzięli udział 
w „Forum Oświatowym”. 
Konferencja była poświę-
cona realizacji programu 
pilotażowego „Dobrze 
uczyć i oceniać w szkole 
samorządowej”. 

(tw) 

Dzień Technologa Żywności - wypieki z minipiekarni szkol-
nej

Otwarcie II Pleszewskich Targów Edukacyjnych w szkole rolniczej 
w Marszewie
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LUDWIK BOCIAŃSKI 
- powstaniec wlkp, pułkownik 

WP, wojewoda wileński 
i poznański. 

 Urodził się 24 sierpnia 1892 roku 
w Pleszewie w rodzinie chłopskiej 
Wojciecha Bociańskiego i Wiktorii 
ze Stefaniaków. Naukę gimnazjalną 
rozpoczął w Królewskim Gimnazjum 
w Ostrowie Wlkp, a ukończył maturą 
w gimnazjum w Kępnie. W latach  
szkolnym brał udział w tajnej dzia-
łalności oświatowej, był członkiem 
Towarzystwa Tomasza  Zana. W cza-
sie I wojny światowej został zmobi-
lizowany do armii pruskiej. Walczył 
jako podporucznik artylerii na froncie 
zachodnim. Służył w 9 Rezerwowym 
Pułku Artylerii Polowej. Podczas walk 
pod Verdun został ranny w głowę. Za 
podanie w personaliach narodowości 
polskiej był pomijany w awansach. 
Wieść o rewolucji w Niemczech listo-
padzie 1918r. zastała go w garnizonie 
Głogów, gdzie był instruktorem mło-
dych rekrutów. Niezwłocznie porzucił 
szeregi armii niemieckiej i powrócił do 
Pleszewa. Z pomocą miejscowych 
działaczy niepodległościowych kie-
rował przejęciem władzy w mieście 
i powiecie. Stanął na czele Rady Ro-
botników i Żołnierzy. Z polskich rezer-
wistów sformował oddział porządko-
wy Służby Straży i Bezpieczeństwa, 
będący zalążkiem przyszłego bata-
lionu powstańczego. Działał w kon-
spiracyjnej Polskiej Organizacji Woj-
skowej zaboru pruskiego. Brał udział 
w powstaniu wielkopolskim. Został 

d-cą 8 pułku strzelców wielkopol-
skich  (przemianowanego w 1920r. 
na 62 pułk piechoty). W sierpniu 1919 
roku na rozkaz d-cy dywizji płka S. 
Skrzyńskiego rozpoczął formowanie 2 
pułku strzelców pomorskich (późn. 64 
Grudziądzki Pułk Piechoty). Dowodził 
pułkiem podczas operacji przejęcia 
Pomorza Gdańskiego, przyznanego 
Polsce traktatem wersalskim. Na cze-
le pułku przeszedł cały szlak bojowy 
podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
W 1922 roku po ukończeniu Wyższej 
Szkoły Wojennej w Warszawie został 
szefem Wydziału Operacyjnego „Za-
chód” w Biurze Ścisłej Rady Wojen-
nej, a następnie kierował wydziałem 

wywiadowczym (wywiad wojskowy) 
w Oddziale II Sztabu Generalnego. 
Po przewrocie majowym w 1926 roku 
został oddelegowany do Mołodeczna 
na stanowisko d-cy 86 pułku pie-
choty. W latach 1930-1934 roku był 
komendantem Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Komorowie kolo Ostrowi 
Mazowieckiej. Potem objął dowódz-
two piechoty dywizyjnej w 20 dywizji 
piechoty w Baranowiczach.
 Pod koniec 1935 roku przeszedł 
do służby cywilnej na urząd woje-
wody wileńskiego. Sumiennie reali-
zował rządową politykę polonizacji 
Wileńszczyzny, ograniczając prawa  
mniejszości litewskiej, ukraińskiej 
i białoruskiej. Był za to krytykowany 
przez opozycję polityczną i prasę. 
W maju 1939 roku, w związku ze 
zwiększoną aktywnością organiza-
cji niemieckich i działalnością tzw. 
V kolumny, otrzymał nominację na 
wojewodę poznańskiego. Z chwilą 
wybuchu II wojny światowej kierował 
ewakuacją administracji wojewódzkiej 
z Poznania. Na prośbę Premiera F. 
Składkowskiego zorganizował bez-
pieczny wyjazd kardynała Augusta 
Hlonda z Poznania do Warszawy. 
Sam również w pierwszych dniach 
września opuścił Poznań, by w War-
szawie zabiegać o powrót do armii, 
przydział dywizji lub pułku i skierowa-
nie na front z Niemcami. Został jednak 
powołany na stanowisko naczelnego 
kwatermistrza rządu i odpowiadał za 
jego ewakuację ze stolicy. 17 wrze-
śnia 1939 roku spotkał Naczelnego 

Wodza Edwarda Śmigłego-Rydza na 
granicy polsko-rumuńskiej w Kutach. 
Ucieczkę wodza „z pola bitwy” uznał 
za zdradę. W obronie honoru żołnie-
rza polskiego na oczach Marszałka 
próbował popełnić samobójstwo. Cu-
dem uniknął śmierci. Nieprzytomnego 
i ciężko rannego Bociańskiego prze-
wieziono do Rumunii, gdzie został 
internowany przez tamtejsze władze. 
Po okresie internowania przedostał 
się do Palestyny. Jako piłsudczyk 
i polityk obozu sanacyjnego nie został 
przyjęty w szeregi Armii Polskiej na 
Zachodzie. Wyjechał do Portugalii. 
W 1947 roku osiadł na stałe w Anglii. 
Żył samotnie i skromnie. Pracował 
jako pomocnik w aptece. Odrzucił 
ofertę powrotu do kraju i objęcia intrat-
nego stanowiska w komunistycznej 
Polsce. Propozycję uznał za pro-
wokację ze strony polskiej bezpieki. 
W życiu publicznym polskiej emigra-
cji nie brał czynnego udziału. Zmarł 
po ciężkiej chorobie 7 lutego 1970 
w Londynie. Został pochowany na 
cmentarzu Gunnersbury w Londynie. 
Nigdy nie założył rodziny. 
 Kawaler Orderu Wojennego „Vir-
tuti Militari”, Krzyża Komandorskiego 
i Oficerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski (Polonia Restituta), odzna-
czony m.in. Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami, Krzyżem Walecznych, 
Złotym Krzyżem Zasługi i innymi, 
a ponadto odznaczeniami zagra-
nicznymi, w tym Republiki Francji, 
Finlandii, Łotwy, Czechosłowacji oraz 
Królestwa Jugosławii i Rumuni. 

 Ciało płka Ludwika Bociańskiego spoczywa 
obecnie na cmentarzu Gunnersbury w Londy-
nie. We wspólnym grobie pochowany jest także 
Jego brat - Jan Bociański (1902-1970), polski 
dyplomata, były radca polskiego MSZ i konsul 
w Morawskiej Ostrawie.  Dlatego istnieje ko-
nieczność ekshumacji obu zmarłych. Starostwo 
Powiatowe w Pleszewie otrzymało już zgodę ży-
jących krewnych. Szczątki zostaną sprowadzone 
do kraju i  tu spopielone. Urna z prochami śp. 
Ludwika  Bociańskiego - zgodnie z Jego ostatnią 
wolą - zostanie złożona w mogile powstańczej 
na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. 
Natomiast prochy śp. Jana Bociańskiego – na 
prośbę krewnych - spoczną w grobie rodzinnym 

Spocznie w Ziemi Ojczystej 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie otrzymało zgodę najbliższej rodziny i rozpoczęło procedurę sprowadzenia 
do Ojczyzny  szczątków płka dypl. Ludwika Bociańskiego, d-cy powstania wielkopolskiego w Pleszewie. Prochy 
zostaną uroczyście złożone  w mogile powstańczej na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. - Spełniamy 
ostatnią wolę Pułkownika. To nasz obowiązek wobec historii – przekonuje 
Starosta Pleszewski Michał Karalus.  

na tym samym cmentarzu. 
 W ramach tegorocznej rocznicy powstania 
wielkopolskiego oraz 90-lecia Powiatu Pleszew-
skiego planowane jest także odsłonięcie dwóch 
jednakowych tablic pamiątkowych  Ludwika 
Bociańskiego – jednej w Poznaniu na ścia-
nie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
a drugiej w Pleszewie na budynku Starostwa 
Powiatowego. Na przełomie roku ukaże się 
książka o płku L. Bociańskim.                    (tw)

Bratanek pułkownika Wojciech Bociański 
przy grobie rodzinnym w Pleszewie. Na pły-

cie nagrobnej  symboliczne napisy poświeco-
ne pamięci śp. Ludwika Bociańskiego 

i jego brata Jana

Płk dypl. Ludwik Bociański jako d-ca 
86 pułku piechoty w Mołodecznie 
(fot. z końca lat 20-tych XX w.)
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 Wielkie otwarcie sezonu wodnego w po-
wiecie pleszewskim pod nazwą „ŚWIĘTO 
PROSNY” odbyło się 26 kwietnia w Kwileniu 
k/ Chocza. Na przystani kajakowej spotkali 
sie kajakarze, wędkarze, rowerzyści i miło-
śnicy turystyki pieszej. 
 „Święto Prosny” to wspólna inicjatywa 
kilku instytucji i organizacji:   Starostwa Po-
wiatowego w Pleszewie, Klubu Kajakowego 
LOK „Prosna” Pleszew, Klubu Rowerowego 
LOK „Tramping”, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pleszewie oraz Koła Wędkarskiego PZW 
Chocz. 
 Wcześnie rano rozpoczęły się Spławiko-
we Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty 
Pleszewskiego. Po południu do Kwilenia 
dotarła grupy piesza i rowerowa z Plesze-

wa. Na miejsce dopłynęli  także kajakarze, 
którzy startowali z Bogusławia. W spływie 
kajakowym wzięło udział aż 56 uczestników. 
Był to największy spływ ze wszystkich do-
tychczasowych. Komandorem spływu był 
Starosta Pleszewski Michał Karalus. 
 Na otwarciu sezonu wodnego letniego 
było kilkuset miłośników turystyki.  Starosta 
wręczył puchary, dyplomy i nagrody rzeczo-
we najlepszym wędkarzom. Zorganizowano 
wyścigi kajaków od mostu do bojki oraz quiz 
wiedzy o powiecie pleszewskim. Można 
było wygrać cenny sprzęt sportowy: piłki, 
materace, śpiwory... Do zabawy przygry-
wała kapela podwórkowa. Odbył się także 
huczny chrzest nowych kajakarzy. 

(tw) 

 S t a r o s t w o 
P o w i a t o w e 
w Pleszewie wy-
dało długo ocze-
kiwaną książkę 
pt. „Przyroda 
Powiatu Ple-
szewskiego”. 
Autorami opra-
cowania są To-
masz Wilżak 
i Przemysław 
Żurawlew. Atlas 
zawiera opisy, 
mapki oraz po-
nad dwieście 
kolorowych zdjęć przyrodniczych. 
 Jest to pierwsza publikacja tak kompleksowo 
opisująca przyrodę powiatu pleszewskiego. - 
Blisko 40 lat temu w opracowaniu dotyczącym 
całej Wielkopolski „zabytki” przyrody powiatu 
pleszewskiego opisano zaledwie na czterech 
stronach. Dziś - już na ponad stu - przedsta-
wiamy Czytelnikom, już nie tylko wybitne walory 
przyrody regionu, ale wszystkie istotniejsze jej 
składniki – napisali w przedmowie autorzy To-
masz Wilżak i Przemysław Żurawlew. 
 Wydawcą książki jest Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie. W jej przygotowanie zaangażowa-
ny był Wydział Promocji oraz Wydział Ochrony 
Środowiska. Książka ukazała się w nakładzie 
1000 egzemplarzy.
 Słowo wstępne napisał Starosta Pleszewski 
Michał Karalus. - Powiat nasz ma swoje nie-
powtarzalne urokliwe zakątki krajobrazowe. 
Ma piękne budowle w pięknej przyrodniczej 
scenerii. Ma rzekę Prosnę (...) Ma enklawy 
cenne przyrodniczo, gdzie okazy flory i fauny 
ucieszą zarówno amatora jak i zawodowego 
przyrodnika, gdzie ssaki, ptaki, płazy i owady 
zadowolą miłośników przyrody z aparatami fo-
tograficznymi, a na pewno ucieszą wszystkich, 
którzy chcą, lubią i potrafią dostrzec w otacza-
jącej nas przyrodzie różnorodność i bogactwo 
form – napisał starosta.   
 Publiczna prezentacja książki odbyła się pod-
czas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Po-
wiatu w Pleszewie.
 Książka składa się ze 146 stron. Ma sztyw-
ną okładkę. Autorzy podzielili swoją pracę na 
cztery rozdziały: „Fizjografia”, „Szata roślinna 
i grzyby”, „Zwierzęta” oraz „Ochrona przyrody”. 
W tej książce Czytelnicy znajdą ponad dwieście 
interesujących zdjęć przyrody naszego powiatu, 
m.in. grzybów, roślin, owadów,  ptaków i ssa-
ków, pięknych krajobrazów, widoków łąk, lasów 
i rzek. 

(tw) 

Atlas pleszewskiej 
przyrody

 40 worków śmieci tj. ok. 4 m3, w tym plastikowe butelki, opony, a nawet stary telewi-
zor wyłowiono z Prosny podczas Ekologicznego Spływu Kajakowego EKO-PROSNA 
2008. Akcję sprzątania rzeki zorganizował Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 
 Spływ EKO-PROSNA 2008 odbył się 8 czerwca 2008r. z okazji Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska. Do społecznego 
sprzątania rzeki zgłosiły się 34 osoby - pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w Plesze-
wie oraz członkowie Klubu Ekologicznego 
Ligi Ochrony Przyrody przy Zespole Szkół 
Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. - 
łącznie 
 Pierwsza grupa kajakarzy sprzątała ko-
ryto rzeki Prosny na odcinku od Bogusławia 
do Chocza, a druga - od Chocza do Nowej 
Wsi. Z wody wyłowiono różne przedmioty 
m.in. plastikowe butelki, opony, a nawet 
stary telewizor. Odpady odstawiono na 
wysypisko. 
 Zwieńczeniem spływu był biwak w Cho-
czu. Ekolodzy przeszli także tradycyjny 
chrzest kajakowy.  Zjedli smaczną gro-
chówkę. Wzięli udział w konkursie wiedzy 
ekologicznej, którego zwyciężczynią oka-
zała się Ola Dolata.                            (tw)

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
Robert Łoza pokazuje cześć zebranych 
śmieci

Wyłowione śmieci

Wszyscy nad Prosnę

Na „Swięto Prosny” przypłynęło aż 56 kajakarzyNa „Swięto Prosny” przypłynęło aż 56 kajakarzy
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 Targi INSTALACJE odbywającą 
się co dwa lata w stolicy Wielko-
polski. Są najważniejszą imprezą 
wystawienniczą branży grzewczej 
w Polsce. 
 Stoisko Pleszewskiego Klastra 
Kotlarskiego przygotowano na 120 
metrach kwadratowych w centralnej 
części hali targowej nr 5. W jednym 
miejscu wspólnie promowało się 
30 pleszewskich firm kotlarskich, 
zrzeszonych w klastrze. Zwiedza-
jącym zaprezentowano 10 wyrobów 
m.in.: nowatorskie kotły z palnikiem 
węglowym i automatycznym podaj-
nikiem tłokowym zasilane węglem 
typu groszek lub miałem węglo-
wym, tradycyjne kotły zasypywane 
ręcznie, podzespoły,  akcesoria 
elektryczne i elektroniczne. 
 Swoją premierę na targach miał 
nowy, innowacyjny kocioł grzew-
czy „RetKlaster25 premium”. Pra-
ce nad jego konstrukcją trwały 
od roku. Urządzenie opracowano 
w Grupie Pilotażowej „Innowacyjny  
Kocioł Pleszewski” we współpracy 
z Politechniką Śląską i Eurocen-
trum Innowacji i Przedsiębiorczo-
ści Oddział Pleszew w ramach 
projektu UE. Nowa innowacyjna 
konstrukcja pozwoliła obniżyć emi-
sję pyłów i szkodliwych substan-
cji do poziomu porównywalnego 

w kotłach gazowych, poprawiając 
jednocześnie sprawność energe-
tyczną kotła. Piec otrzymał no-
minację do złotego medalu MTP 
INSTALACJE 2008. 
 Koordynatorami wystawy byli: 
dyrektor Oddziału Eurocentrum In-
nowacji i Przedsiębiorczości w Ple-
szewie Michał Kuberka oraz naczel-
nik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Plesze-
wie Robert Czajczyński. Wystawę 
Innowacyjny Kocioł Pleszewski na 
Międzynarodowych Targach Po-
znańskich „INSTALACJE 2008” 
zrealizowano w ramach projektu 
unijnego, finansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i budżetu państwa. Udział 
firm w wystawie był bezpłatny. 
 Stoisko pleszewskiego klaste-
ra kotlarskiego wraz z jego no-
wym produktem „RetKlaster25 - 
premium” obejrzało kilka tysięcy 
zwiedzających, a wśród nich in-
stalatorzy, projektanci i budow-
lańcy. Pleszewskich kotlarzy na 
targach odwiedził także Starosta 
Pleszewski Michał Karalus. Sta-
rostwo Powiatowe w Pleszewie 
jest partnerem instytucjonalnym 
Eurocentrum Innowacji i Przed-
siębiorczości. 

(tw) 

Premiera nowego kotła
Nominację do Złotego Medalu Między-
narodowych Targach Poznańskich IN-
STALACJE 2008 otrzymał nowocze-
sny, ekologiczny kocioł „RetKlaster25 
– premium” z Pleszewskiego Klastra 
Kotlarskiego. 

STAROSTWO 
POWIATOWE W PLESZEWIE 

- partner samorządowy 
Klastra Kotlarskiego

Stoisko Pleszewskiego Kalstera Kotlarskiego cieszyło się dużym za-
interesowaniem gości targowych

Nominacja do złotego medalu MTP

Nasz nowy serwis
Uruchomiono nowy portal inter-
netowy Starostwa Powiatowe-
go w Pleszewie. Strona została 
opracowana w oparciu o najnow-
sze narzędzia webmasterskie 
i administracyjne. Zmiany nie 
dotyczą tylko poprawy interfejsu 
strony, czy szaty graficznej ale 
przede wszystkim jej zawartości 
merytorycznej i funkcjonalności 
przy jednoczesnym zachowa-
niu bezpieczeństwa i łatwego 
dostępu do informacji. Portal 
spełnia również obowiązujące 
od maja br. standardy tzw. e-
administracji. 
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