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Akcje charytatywne

  Urzędnicy zorganizowali pomoc 
materialną na Boże Narodzenie dla 
ubogiej rodziny z Powiatu Pleszew-
skiego, którą wytypowali wolontariu-
sze akcji. Z zeszłym roku była to uboga 
wielodzietna rodzina, a w tym roku po-
moc trafiła do matki samotnie wycho-
wującej trójkę dzieci, w tym jednego 
niepełnosprawnego syna. W urzędzie 

zebrano odzież, żywność, artykuły 
chemiczne, zabawki i książki dla dzieci. 
Wszystko zostało spakowane do sied-
miu kartonów i owinięte kolorowym 
papierem. Ufundowano także bon 
świąteczny na dostawę 2 ton węgla 
na opał. Wartość pomocy to około 
2.500 zł. 

(tw)

 „Spełnij moje marzenia” - pod takim hasłem zorganizowana 
została akcja charytatywna na rzecz podopiecznych Domu Dziecka 
i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Jak co roku w sali repre-
zentacyjnej starostwa stanęła „Choinka marzeń”, którą udekoro-
wały dzieci. Na drzewku zostawiły listy do Świętego Mikołaja. Ich 
prośby o prezenty spełnili radni powiatowi, a także anonimowi 
darczyńcy, sponsorzy i przyjaciele placówki. To już V edycja ak-
cji, której patronuje Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 
Mirosław Kuberka. Prezenty zostały rozdane 19 grudnia podczas 
spotkania wigilijnego w placówce.                                               (tw) 

Choinka marzeń W drużynie 
SZLACHETNEJ PACZKI 

W niedzielę 8 grudnia Starosta Pleszewski Michał Karalus przekazał oficjalnie 
dary do sztabu SZLACHETNEJ PACZKI w Zespole Szkół Publicznych nr 2 
w Pleszewie. Społecznicy zawieźli dary do potrzebującej rodziny. Starostwo 
i PINB otrzymały certyfikaty „Drużyny Szlachetnej Paczki”

Pracownicy Starostwa Powiatowego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Pleszewie włączyli się w akcję świąteczną „SZLACHETNA 
PACZKA”, zainicjowaną przez Stowarzyszenie Wiosna

 Z apelem o pomoc dla poszkodowanych wystąpił podczas 
grudniowej sesji Rady Powiatu w Pleszewie Przewodniczący 
Mirosław Kuberka. Radni powiatowi ofiarowali 810 zł. Zbiórkę 
datków zorganizowano też spontanicznie wśród pracowników 
urzędu, którzy zebrali dodatkowe 605 zł. Pieniądze wpłacono na 
specjalne konto. Pożar domu w Choczu wybuchł w niedzielę, 24 
listopada 2013 roku. Mimo sprawnej akcji strażaków nie udało 
się uratować budynku. Dach nad głową straciła czteroosobowa 
rodzina. Rodzice mają na utrzymaniu dwoje dzieci; malca w wieku 
dwóch lat oraz starszego syna, który jest po przeszczepie nerki 
i wymaga specjalnej opieki. Pogorzelcy zamieszkali tymczasowo 
u najbliższej rodziny . 

(tw)

Na apel o pomoc dla rodziny pogorzelców 
z Chocza, która pod koniec listopada w pożarze 
domu straciła dorobek życia, odpowiedzieli radni 
powiatowi i pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Pleszewie. Na rzecz potrzebującej rodziny 
zebrano kwotę 1.415 zł.

Pomoc dla pogorzelców 
z Chocza
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Instytucje powiatowe

 Sąd Rejonowy wróci do Pleszewa! 
- taką optymistyczną wiadomość 
Starosta Pleszewski Michał Ka-
ralus przywiózł z Legnicy, gdzie 
odbyło się spotkaniu starostów 
z posłem na Sejm RP dr. Robertem 
Kropiwnickim - przewodniczącym 
Sejmowej Podkomisji Nadzwyczaj-
nej do rozpatrzenie projektu ustawy 
Prezydenta RP o zmianie prawa 
o ustroju sądów powszechnych. 
Podkomisja posła Kropiwnickie-
go przyjęła, że spośród 79 sądów, 
zniesionych przez Ministra Spra-
wiedliwości Jarosława Gowina, 41 
zostanie przywróconych. - Na tej 
liście jest Pleszew! - poinformował 
z radością starosta Michał Karalus. 
Na 13 zniesionych sądów rejono-
wych w Wielkopolsce przywróco-
nych zostanie 12, tj. oprócz sądu 
w Pleszewie także w Krotoszynie, 
Słupcy, Chodzieży, Gostyniu, No-
wym Tomyślu, Obornikach, Rawi-
czu, Wolsztynie, Śremie, Wrześni 
i Złotowie. Te sądy spełniły kryte-
ria prezydenta, czyli: co najmniej 
50.000 mieszkańców w powiecie 
oraz co najmniej 5.000 rocznie 
rozpatrzonych w  sądzie spraw 
cywilnych, karnych, rodzinnych 
i dla nieletnich. Powiat Pleszewski 
liczy 63.225 mieszkańców. W 2012 
roku w pleszewskim sądzie odnoto-

SĄD REJONOWY WRÓCI DO PLESZEWA!

reorganizacji sądów krytykowała 
zarówno opozycja, jak i koalicyjny 
PSL. Od stycznia - na mocy roz-
porządzenia szefa resortu sprawie-
dliwości - 79 najmniejszych sądów 
rejonowych zostało zniesionych 
i stało się wydziałami zamiejscowy-
mi większych jednostek. Pleszewski 
sąd przeszedł pod podległość Sądu 
Rejonowego w Jarocinie. 

T. Wojtala

wano 5.605 spraw sądowych. Sta-
rosta Michał Karalus jest dobrej 
myśli. W najbliższym czasie pro-
jekt ustawy zostanie skierowany do 
Sejmowej Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka. - Opłacało się 
walczyć, zbierać podpisy pod petycjami 
w obronie sądu rejonowego, pisać dra-
matyczne listy do Prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego, nie przekazywać 
majątku sądu do Skarbu Państwa. 

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali 
nas w tej walce, szczególnie tym, którzy 
włączyli się w akcję zbierania podpisów 
pod petycjami, którą organizowaliśmy 
wspólnie z panem burmistrzem - pod-
kreśla Michał Karalus. 
 Reforma ministra Gowina, jesz-
cze zanim weszła w życie, wywołała 
liczne protesty, zarówno środowi-
ska sędziowskiego, jak i polityków. 
Rozporządzenie ministra w sprawie 

 Rada Powiatu w Pleszewie na 
XXXI sesji w 9 grudnia 2013 roku 
przyjęła oficjalne stanowisko, w któ-
rym apeluje o utrzymanie PINB 
w obecnym kształcie i w dotych-
czasowych miejscach urzędowania. 
- Nowelizacja ta spowoduje likwidację 
dużej części inspektoratów powiato-
wych i zcentralizuje pracę Nadzoru 
Budowlanego w dużych urzędach 
okręgowych, których zasięg kompe-
tencyjny będzie obejmował rozległy 
obszar kilku powiatów. W tych wa-
runkach niemożliwe będzie skuteczne 
wypełnianie zadań ustawowych INB 
w  terenie, a dotarcie inspektorów 
NB do mieszkańców będzie znacznie 
utrudnione – argumentują pleszew-
scy radni. Ich zdaniem obecność 

Nadzór budowlany przy powiatach 
Powiat Pleszewski negatywnie zaopiniował plany zastąpienia Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego 

inspektoratami okręgowymi jedynie w dużych miastach. 

PINB w powiecie jest 
gwarancją podjęcia 
niezbędnych i zde-
cydowanych działań 
na miejscu w przy-
padkach zagrożeń 
budowlanych. 
 Za utrzymaniem 
obecnej struktury 
i siedzib PINB przemawia terenowy 
charakter pracy inspektorów, lep-
sza znajomość terenu i lokalizacji 
obiektów budowlanych (inspekcje 
na budowach, kontrole obiektów 
budowlanych) oraz konieczność 
podejmowania decyzji na miejscu 
(nakazy usunięcia nieprawidłowo-
ści, decyzje o wstrzymaniu robót 
budowlanych, zakazy użytkowania 

obiektów, nakazy rozbiórki, doraźne 
zabezpieczenia i usunięcie zagroże-
nia dla ludzi lub mienia,  ustalenia 
przyczyn i okoliczności katastrof 
budowlanych). 
 Samorządowcy przekonują, że 
planowane zmiany nie przyniosą Pań-
stwu żadnych oszczędności finanso-
wych. Spowodują jedynie wydłużenie 
dojazdu i czasu pracy inspektorów 

w powiatach, pozbawionych 
PINB oraz realnie podniosą 
ogólne koszty funkcjonowa-
nia Nadzoru Budowlanego. 
Oszczędności będą jedynie 
iluzoryczne. 
 Radni poparli nato-
miast rozwiązania orga-
nizacyjne, umożliwiające 

skonsolidowanie obsługi admini-
stracyjnej, kadrowej,  finansowo-
-księgowej i prawnej dla kilku PINB-
-ów. To nie wpłynie na jakość pracy 
merytorycznej inspektorów powia-
towych, gdyż pozwoli im zachować 
bezpośredni kontakt z inwestora-
mi, właścicielami i użytkownikami 
obiektów budowlanych. 

T. Wojtala
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Rzemiosło

 Do pasowania przystąpili absolwenci szkoły zawodowej Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, którzy pomyślnie zdali egzami-
ny czeladnicze w zawodach: elektryk, stolarz, ślusarz, murarz, kominiarz, masarz, cukiernik i fryzjer. Starszy Cechu Olgierd Rusinek symbolicznie 
pasował ich na czeladników Szablą Kilińskiego, a Starosta Pleszewski Michał Karalus wręczył okolicznościowe świadectwa promocji czeladniczej, 
napisane językiem staropolskim. Uroczysta ceremonia odbyła się w Powiecie Pleszewskim po raz pierwszy. 
 Z okazji Dnia Patrona dyrektor ZSU-G Iwona Kałużna nagrodziła statuetkami „Hipolita” zasłużonych dla szkoły pleszewskich przedsiębior-
ców: Ryszarda Janeckiego, Tomasza Vogta i Bronisława Vogta.                                  (tw)

Święto patrona szkoły. Pasowanie na czeladników
Trzydziestu siedmiu absolwentów ZSZ Nr 2 w Pleszewie przyjęło pasowanie na czeladników. 

Ceremonia odbyła się w 29 listopada 2013r. podczas Święta Patrona Szkoły - Hipolita Cegielskiego 
- w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie. 

Konferansjerzy imprezy Jacek Tomczak 
i Ligia Marciniak w strojach kominiarza 
i kucharki. 

Festiwal Rzemiosła 
w Pleszewie 

Uroczyste otwarcie Festiwalu Rzemiosła. Symbolicznego 
wmurowania cegieł w murze pamiątkowym dokonali 
organizatorzy: Starosta Pleszewski Michał Karalus, 
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie Olgierd 
Rusinek, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy 
Bartnik oraz Burmistrz Pleszewa Marian Adamek.

Warsztat kowalstwa artystycznego

 Tłumy zwiedzających odwiedziły Festiwal 
Rzemiosła w Pleszewie - pierwszą tego typu 
imprezę w Polsce, promującą kształcenie 
zawodowe i współczesne rzemiosło. Na 
terenie ZSU-G w Pleszewie zgromadzili 
się przedstawiciele 25 różnych branż i za-
wodów. Festiwal  odbił się dużym echem 
w regionie. 
  - Nastał czas zawodowców. Gospodarka 
i rynek pracy potrzebują fachowców rzemieśl-
ników - podkreślił pomysłodawca festiwalu 
Starosta Pleszewski Michał Karalus. - Jest 
wielu bezrobotnych magistrów po studiach. 
Jednocześnie brakuje szewców, krawcowych, 
hydraulików, spawaczy i  murarzy. Musimy 
te tendencje zmienić, bo jest wiele zawodów, 
w których brakuje rąk do pracy np. w usługach 
czy w budownictwie. 
 Festiwal Rzemiosła w Pleszewie odbył 
się 19 września 2013 roku. Stoiska pokazowe 
przygotowali wystawcy: piekarze, cukiernicy, 
wędliniarz, kucharze, kowal, zegarmistrz, 
szewc, rymarz, krawiec, stolarz, dekarz, 
hydraulik, posadzkarz, elektryk, malarz 
pokojowy, mechanik pojazdowy, tapicer, 
garncarz, rusznikarz, fryzjer, florysta, ko-

smetolog i witrażysta. Stoiska obejrzało 
wielu zwiedzających, a festiwal okazał się 
dużym sukcesem promocyjnym. 
 Patronat honorowy nad festiwalem 
sprawowali: Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej Władysław Kosiniak - Kamysz, 
Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz 
Sławecki oraz Prezes Związku Rzemiosła 
Polskiego Jerzy Bartnik.     

(tw) 
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Ochrona zdrowia

Apel do działkowców!
 Droga wewnętrzna szpitala od strony ulicy Wierzbowej, pro-
wadząca do studni głębinowej i nowego lądowiska dla śmigłowców 
medycznych nie zostanie zamknięta dla działkowców, ale samochody 
prywatne nie będą mogły jej blokować - takie ustalenia zapadły 
na spotkaniu Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa, prezesa 
Pleszewskiego Centrum Medycznego Tadeusza Stefaniaka oraz 
prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1000-lecia Państwa 
Polskiego Henryka Karczowskiego.                                            (tw)

 PCM zdobył I miejsce z łączną 
liczbą 910,23 punktów (rok wcześniej 
909,79 pkt). Za Pleszewem uplaso-
wały się: na II miejscu - Warmińsko 
Mazurskie Centrum Onkologii MSW 
w Olsztynie (902,45 pkt.) i III miej-
scu - Zachodniopomorskie Centrum 
Onkologii w Szczecinie (898,31 pkt.). 
 Pleszewski szpital prowadzi 
w rankingu „Bezpieczny szpital” nie-
przerwanie od 6 lat. To prawdziwy 
fenomen. W poprzednich latach szpi-
tal wygrywał początkowo jako SP 
ZOZ, potem jako PCM w kategorii 
spółek komercyjnych, a obecnie - po 
rezygnacji z podziału na rodzaje szpi-
tali - w klasyfikacji generalnej szpitali 
zabiegowych, wielospecjalistycznych 
i onkologicznych. PCM wygrał też 
klasyfikację dla Województwa Wiel-
kopolskiego. 
 - Spodziewałem się, że nasz szpital 
będzie w czołówce, ale zwycięstwo nad 
wszystkimi szpitalami w Polsce jest 
szczytem marzeń. Ranga takiej nagrody 
wzrasta. To ogromny prestiż dla PCM 

- podkreśla Starosta Pleszewski Mi-
chał Karalus, przedstawiciel organu 
właścicielskiego spółki medycznej. 
 - Bardzo się cieszę – przyznał 
prezes Tadeusz Stefaniak. - Na ten 
sukces pracujemy od wielu lat. To za-
sługa wszystkich lekarzy, pielęgniarek 
i pracowników PCM-u. Im wszystkim 
bardzo za to dziękuję! Aby osiągnąć 
takie rezultaty niezbędna jest naprawdę 
ciężka praca całej załogi szpitala i cieszę 
się z tego, że ktoś to zauważył. 
 Redakcja „Rzeczpospolitej” na-
grodziła także 10 polskich szpitali 
w odrębnej kategorii „Jakość opieki 
medycznej”. Tu PCM zajął wysokie 
6. miejsce (rok wcześniej - 7). 
 Najnowszy ranking polskich szpi-
tali ukazał się oficjalnie w dodatku 
„Rzeczpospolitej” 8 listopada 2013 
roku. Listę opracowują analitycy 
z Centrum Monitorowania Jako-
ści w Ochronie Zdrowia z Krakowa 
- instytucji podległej Ministerstwu 
Zdrowia. 

T. Wojtala

Laser chirurgiczny dla Puszczykowa 
 Rada Powiatu w Pleszewie udzieliła pomocy finansowej Powia-
towi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla oddziału uro-
logicznego NZOZ Szpitala im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego 
Sp. z o.o w Puszczykowie. Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na 
dofinansowanie zakupu lasera chirurgicznego do bezinwazyjnych 
zabiegów kruszenia i usuwania kamieni oraz zabiegów zwężania 
cewki moczowej. Laser jest wart ponad 200.000 zł, a sfinansują go 
solidarnie samorządy lokalne. To efekt m.in. „Deklaracji o współpracy 
w dziedzinie ochrony zdrowia Powiatów Pleszewskiego, Poznańskiego, 
Rawickiego i Wrzesińskiego”, podpisanej w Pleszewie w kwietniu 
2009 roku. Szpital w Puszczykowie posiada oddział urologiczny - 
jeden z dwóch w Wielkopolsce - do którego kierowani są pacjenci 
także z naszego powiatu.                                                              (tw) 

Pleszewskie Centrum 
Medyczne - najlepszy 
szpital w Polsce!

Sukces Pleszewskiego Centrum Medycznego! 
Szpital powiatowy w Pleszewie po raz szósty wygrał 
ranking najlepszych szpitali w Polsce według redakcji 
„Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 7 listopada 2013 roku w Warszawie. Dyplomy odebrali 
Starosta Pleszewski Michał Karalus i Prezes PCM Sp z  o.o. 
Tadeusz Stefaniak. 

Konto w informatorze pacjenta
  Przez trzy dni (5-7.XI.2013r.) w Starostwie Powiatowym w Ple-
szewie czynne było tymczasowe stanowisko obsługi Zintegrowanego 
Informatora Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym 
czasie w systemie ZIP zarejestrowało się 390 osób, chcących mieć 
dostęp do internetowej bazy danych na temat swojego leczenia.       

(tw)
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Drogi powiatowe

 W III kwartale 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu udało się pozyskać dotację na drugi projekt w ramach „schetynówek” i do końca roku 
wykonać remont ulic Podgórnej i Bolesława Krzywoustego w Pleszewie. Samorząd zdobył pieniądze z oszczędności, powstałych po przetargach 
w ramach NPPDL oraz w wyniku wycofania się ze swojego projektu Powiatu Wolsztyńskiego. - Wykorzystaliśmy szansę - podkreśla Starosta 
Pleszewski Michał Karalus. - Dzięki temu zrealizowaliśmy w tym samym roku drugi nasz projekt; ulice Krzywoustego i Podgórną. Decyzja była 
trudna. Zarząd Powiatu miał świadomość, że do końca roku było mało czasu, nie było gwarancji, czy dostaniemy dotację w wysokości 50 % 
czy mniej, czy uda się szybko przeprowadzić przetarg i czy pogoda nie przeszkodzi w budowie? Wiem, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni 
z tej inwestycji. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Koszt remontu to 2.050.000 zł. Środki pochodziły 
z kilku źródeł: 744.000 zł - budżet Powiatu Pleszewskiego, 1.020.000 zł - NPPDL, 300.000 zł - wsparcie UMiG Pleszew oraz po 2.000 zł 
- Przedsiębiorstwo Komunalne i Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.                             (tw) 

Ulica Prokopowska w 2014 
 To już pewne - w 2014 roku Powiat Pleszewski dzięki dotacji z NPPDL będzie remontował ul. Prokopowską - od Domu Parafialnego w Plesze-
wie do Prokopowa. Wojewoda Wielkopolski zatwierdził ostateczną listę rankingową przyszłorocznych inwestycji drogowych w ramach NPPDL. 
Dofinansowanie zdobyły jedynie cztery powiaty. - Nasz wniosek był ostatnim, jaki załapał się na pieniądze. Z całej Wielkopolski powiaty złożyły aż 41 
wniosków na łączną sumę 63 mln zł, ale wojewoda miał zaledwie 10 mln złotych na drogi powiatowe. Starczyło jedynie na cztery projekty, w tym na nasz, 
dotyczący ul. Prokopowskiej - przyznał starosta Michał Karalus. - Obawialiśmy się, że inne powiaty będą się odwoływać, a nasz wniosek spadnie na 
dalszą pozycję i dotacja przepadnie. Ale teraz mamy już gwarancję, że dostaniemy dotację i w przyszłym roku przystąpimy do remontu ul. Prokopowskiej. 

(tw) 

 We wrześniu zakończyła się przebudowa 7 kilometrów drogi powiatowej Lu-
dwina - Kajew (w gminie Gołuchów i Pleszew). To największa inwestycja drogowa 
Powiatu Pleszewskiego w 2013 roku, warta ponad 3 mln zł. Przebudowa drogi 
nr P4341 relacji Lubomierz - Tursko objęła odcinek od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 11 w Ludwinie, przez Karczemkę, Cieśle, Kajew do skrzyżowania 
krajowej „dwunastki” w Bielawach. Inwestycję realizowała firma SKANSKA. 
Całkowity koszt przebudowy to 3.084.100 zł. Powiat Pleszewski wydał na to 
zadanie 1.356.877 zł. Kwota 1.383.568 zł pochodziła z dotacji Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”). W kosztach par-
tycypowały także Gmina Gołuchów - 337.655 zł, MiG Pleszew - 5.000 zł oraz 
lokalne Stowarzyszenie „Kajewianka” - 1.000 zł. 

(tw) 

Przebudowa drogi Ludwina- Kajew

Remont ulic Krzywoustego i Podgórnej

Starosta Pleszewski Michał Karalus z wizytacją 
na budowie ul. Podgórnej

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Pleszewie Halina Meller
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Oświata

 MOWIK – taką nazwę 
nosi wyremontowany obiekt 
sportowo-rekreacyjny, służący 
wychowankom Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego 
w Marszewie. Nazwę wymyślił 
uczeń Mariusz Kiersznicki. 
 MOWIK został urządzo-
ny w budynku dawnej szatni 
dla sportowców na stadionie 
w Marszewie. Powstały tam sal-
ka gimnastyczna, minisiłownia, 
warsztat stolarski oraz zaplecze 
sanitarne. 
 Oficjalne otwarcie odbyło 
się 30 października 2013 roku. 
Gospodarzami uroczystości 
były dyrektor Zespołu Placówek 
Specjalnych Elżbieta Kwiatek 
i kierownik MOW Magdalena 
Wielkopolska. Skoro w MO-

WIK-u powstał warsztat sto-
larski, zamiast symbolicznego 
przecięcia wstęgi, dokonano 
przepiłowania drewnianego 
drążka. Za piły chwycili: Staro-
sta Pleszewski Michał Karalus, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Pleszewie Mirosław Kuberka, 
Wiceprzewodniczący Zbigniew 
Rodek, dyrektor ZPS Elżbieta 
Kwiatek oraz księża Tadeusz 
Pietrzak i Krzysztof Grobelny. 
 Adaptację budynku prze-
prowadził Zakład Remontowo-
-Budowlany Mariana Walczaka 
z Pleszewa. Remont kosztował 
80.000 zł. Wyposażenie pra-
cowni stolarskiej zakupiono 
z rezerwy Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej.   

(tw) 
 

 Dyrektor ZST Marek Szczepański odebrał 
liczne gratulacje od władz, dyrektorów szkół, 
przedstawicieli pleszewskich firm i przyjaciół 
szkoły. Gospodarzom święta pogratulował Sta-
rosta Pleszewski Michał Karalus. - Wszyscy Ci, 
którzy w ostatnim półwieczu współtworzyli tę szkołę, 
mogą dzisiaj mieć powody do dumy i satysfakcji. 
Drodzy uczniowie, absolwenci, nauczyciele i pra-
cownicy ZST! Bądźcie dumni ze swojej szkoły 
tak, jak jesteśmy dumni z naszego Powiatu. Życzę 
wszystkim sukcesów w codziennej nauce i pracy. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele 
ZST otrzymali nagrody. Na wniosek starosty 
nauczyciele Janusz Waliszewski i Robert Rataj-
czak zostali wyróżnieni Medalami „Za zasługi 

dla Województwa Wielkopolskiego”. Dekoracji 
dokonali Starosta Pleszewski oraz radny Sejmiku 
Wojewódzkiego Franciszek Marszałek. 
 Szkoła została wybudowana przy ulicy Zie-
lonej 3 w Pleszewie w 1963 roku z inicjatywy 
ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Zawo-
dowych Stefana Komorskiego (1912-1972). 
Od tego wydarzenia datują się początki ple-
szewskiego Technikum Mechanicznego. Rok 
później jego dyrektorem został Jarosław Szczot-
kiewicz, który pełnił te funkcję przez kolejne 27 
lat. Od 1991 roku funkcję dyrektora sprawuje 

Marek Szczepański. W 2002 roku Rada Powiatu 
w Pleszewie zmieniła nazwę szkoły z ZSZ nr 1 
na „Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie”. 
W świadomości społecznej szkoła zapisała się 
jako „Technikum na Zielonej”. 
 W 2003 roku kosztem 3 mln zł samorząd 
powiatowy wybudował salę sportowo-wido-
wiskową w ZST. W latach 2005-2006 przepro-
wadzono kompleksową termomodernizację 
obiektów szkolnych. W 2011 roku do użytku 
został oddany kompleks sportowy ORLIK.
          (tw)

MOWIK w Marszewie otwarty

50. URODZINY TECHNIKUM NA ZIELONEJ 
Msza w intencji społeczności szkolnej, pochód z orkiestrą dętą, uroczysta akademia, gratulacje, nagrody 

i odznaczenia, tort jubileuszowy, spotkania koleżeńskie po latach i bal absolwentów w restauracji „Bax” - tak przebiegał 
jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie (12 października 2013 roku).

Prezent od Fabryki Maszyn Spożywczych 
SPOMASZ
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Historia i pamięć

Wspominamy Sejm Dzielnicowy
 Z okazji 95. rocznicy obrad historycznego Sejmu Dzielnicowego w grudniu 1918 
w Poznaniu, delegacja Powiatu Pleszewskiego złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą 
na cześć delegatów na zjazd z Pleszewa i obwodu dobrzyckiego. Tablicę odsłonięto 
z  inicjatywy samorządu powia-
towego w 2008 roku na Murze 
Pamięci przy kościele pw. Ścięcia 
Św. Jana Chrzciciela. Hołd 15 
działaczom politycznym i niepod-
ległościowym oddali: Wicestaro-
sta Pleszewski Dorota Czaplicka, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Mirosław Kuberka oraz naczelnik 
powiatowego Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Sławomir Sob-
czyk. 

(tw)

Niemiecka delegacja pod pomnikiem 
polskich żołnierzy
  Niemiecka delegacja z partnerskiego Powiatu Ammerland na czele z Landratem Jörgiem 
Bensbergiem wzięła udział w obchodach 74. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę 
i wspólnie ze Starostą Pleszewskim Michałem Kalarusem i Przewodniczącym Rady Powiatu 
Mirosławem Kuberką złożyła wieniec pod pomnikiem żołnierzy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. 
To pierwszy taki przypadek w dziesięcioletniej historii stosunków partnerskich Ammerlandu 
(Dolna Saksonia) i Powiatu Pleszewskiego (Wielkopolska). Grupa niemiecka przyjechała do 
Pleszewa w związku z zaproszeniem na Dożynki Powiatowe w Dobrzycy.                             (tw)

Kwiaty i znicze na grobach starostów
 W przeddzień Wszystkich Świętych Starosta Pleszewski Michał Karalus i Przewodniczący 
Rady Powiatu Mirosław Kuberka odwiedzili groby przedwojennych starostów powiatu pleszew-
skiego śp. Artura Szenica przy kościele Św. Jakuba Apostoła w Czerminie oraz śp. dr. Włady-
sława Wieczorka, pochowanego w grobowcu rodziny Świerkowskich na cmentarzu parafii Św. 
Floriana w Pleszewie. 

(tw) 

Koncert na dwa fortepiany 
 W ramach powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2013 w auli 
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie 10 listopada br. odbył się nieco-
dzienny koncert muzyki klasycznej. Na fortepianach marki Bechstein i Calisia zagrały pianistki 
Maria Rutkowska i Dorota Szczepaniak. Koncert na dwa fortepiany to prawdziwa rzadkość. 
W programie były kompozycje Chopina, Schuberta, Brahmsa, Czajkowskiego, Poulenc’a 
i Lutosławskiego. Mecenasem koncertu był Starosta Pleszewski. Występ poprowadziła dzien-
nikarka i krytyk muzyczny Krystyna Pietranek - Kulis z Łodzi.                                               (tw)

W rocznicę 
stanu 
wojennego
 Na grudniowej sesji Rada 
Powiatu w Pleszewie uczciła 
minutą ciszy rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego 
w Polsce 13 grudnia 1981 ro
ku.                                     (tw)

Święto Niepodległości 
w Pleszewie
 Tradycyjnie obchodzono w Pleszewie 94. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W kościele pw. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie 11 listopada 
2013 r. odprawiona została msza święta w intencji Oj-
czyzny. Po nabożeństwie przedstawiciele władz samo-
rządowych w osobach Starosty Pleszewskiego Michała 
Karalusa i Burmistrza Pleszewa Mariana Adamka w to-
warzystwie księdza prałata Henryka Szymca złożyli 
wiązanki kwiatów pod tablicą ofiar I wojny światowej. 
Na posterunkach honorowych przed kościołem stanęli 
harcerze i rekonstruktorzy z Drużyny Tradycji 70 Pułku 
Piechoty. 

(tw)             
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WIZYTA GOSPODYŃ Z NIEMIEC 
 

 Polski Związek Inżynie-
rów i Techników Budownic-
twa rozdał nagrody MISTER 
BUDOWNICTWA Południowej 
Wielkopolski za 2012 rok. 
Aż cztery trofea przypadły 
obiektom, wybudowanym na 
terenie Powiatu Pleszewskie-
go. Nagrodę główną konkursu 
odebrała firma „Florentyna” 
za nowoczesne Centrum 
Logistyczno-Dystrybucyjne 
w Korzkwach k. Pleszewa.
 Jury przyznało ponadto 
nagrody w kilkunastu różnych 
kategoriach. Z naszego powia-
tu nagrody zdobyły także: 
- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie w kategorii „obiekty zmodernizowane” za 
budynek do terapii osób uzależnionych od alkoholu (na zdjęciu), 
-  Spółka SPORT Pleszew w kategorii „obiekty sportowe” za Park Wodny „PLANTY”, 
- Firma budowlana Marka Antczaka w kategorii „budownictwo wielorodzinne” za 
kompleks budynków mieszkalnych z garażami na osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi. 

(tw) 

 Radny powiatowy Janusz Ruda 
wygrał I Turniej Samorządowców 
w Tenisie Stołowym o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Powiatu. 
 Zawody zorganizowano 9 listo-
pada 2013r. w  sali sportowej ZST 
z okazji 15-lecia reaktywowania Po-
wiatu Pleszewskiego. Do gry stanęło 
kilkunastu zawodników, w tym radni 
z gmin Chocz, Czermin, Dobrzy-
ca i Gizałki oraz radni powiatowi. 
Zwycięstwo odniósł Janusz Ruda. 
II miejsce zajął Robert Mikołajczak, 
III - Mirosław Kuberka, IV - Robert 
Kaźmierczak, a V - Michał Kaczma-
rek. 
 - Z inicjatywą organizacji turnieju 
i wpisania do kalendarza imprez po-
wiatowych wystąpiła Komisja Strategii, 

Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady 
Powiatu - powiedział przewodniczący 
Rady Powiatu Mirosław Kuberka. 
- Pomysł okazał się trafiony. Dzięki 
pomocy wielkich orędowników tenisa 
stołowego, sędziów, dyrekcji technikum, 
udało się zorganizować tę imprezę. 
Bardzo serdecznie pragnę podziękować 
wszystkim radnym, którzy odpowiedzieli 
na nasze zaproszenie i wzięli udział 
w rywalizacji. Okazuje się, że w po-
wiecie jest wielu miłośników tenisa 
stołowego i należy tylko stworzyć okazję 
do sportowej rywalizacji. Przy tak dobrej 
bazie sportowej, jaką posiada powiat 
oraz wyposażeniu sprzętowym, możliwe 
jest rozszerzenie formuły turnieju i za-
proszenie do rozgrywek mieszkańców 
powiatu.                                          (tw) 

 Panie z  niemieckiej 
organizacji Ammerländer 
LandFreuen gościły we 
wrześniu w Powiecie Ple-
szewskim na III Festiwalu 
Tradycyjnej Kuchni Wiel-
kopolskiej. Spotkały się 
z działaczkami Pleszewskie-
go Forum Kobiet i Kół Go-
spodyń Wiejskich. Wzięły 
też udział w pokazach wy-
platania wieńców dożynko-
wych, warsztatach wypieku 
chleba w Muzeum Piekar-
stwa oraz w  Dożynkach 
Powiatowych w Dobrzycy. 
Pobyt niemieckiej delega-
cji był współfinansowany 
przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w ra-
mach projektu „Dzielmy 
się doświadczeniami - spo-
tkanie przedstawicielek Kół 
Gospodyń Wiejskich Powiatu 
Ammerland i Powiatu Ple-
szewskiego”. 

(tw)

Samorządowy turniej tenisa

Dyplomy i puchary 
wręczyła laureatom 
turnieju Wicestarosta 
Pleszewski Dorota 
Czaplicka. 

Najlepsze inwestycje budowlane 

Nagrodę Mister Budownictwa dla DPS 
Pleszew odebrał dyrektor Grzegorz 
Grygiel oraz Sekretarz Powiatu Bogusława 
Prażucha

„Mister Budownictwa 2012” w kategorii „obiekty modernizowane”
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 „Powiatowy program usuwania 
wyrobów zawierających azbest” pro-
wadzi i koordynuje Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 
a wnioski od mieszkańców przyjmują 
referaty środowiska urzędu miasta 

oraz urzędów gminnych. Program 
finansowany jest przez Powiat Ple-
szewski, samorządy gminne oraz Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
z udziałem NFOŚiGW.  
 Zakres rzeczowy prac obejmuje 

demontaż, odbiór, transport i uniesz-
kodliwienie wyrobów azbestowych. 
Firmy specjalistyczne zdejmują płyty 
eternitowe z budynków zgłoszonych 
do programu, pakują, ważą i wywożą  
materiały na  składowiska odpadów 
niebezpiecznych.  

 W poszczególnych latach usunięto 
wyroby z azbestem w ilościach: w 2010 
- 56 ton, w 2011 – początkowo 200 
ton, a w wyniku dodatkowej opera-
cji po wichurze w gminie Gołuchów 
jeszcze 124 tony,  w 2012 - 250 ton, 
a w 2013 - ponad 193 tony.          (tw) 

 Powiatowy Zespół Za-
rządzania Kryzysowego pod 
przewodnictwem Wicesta-
rosty Pleszewskiego Doroty 
Czaplickiej przeprowadził 
grę decyzyjną i ćwiczenia 
praktyczne na terenie Za-
kładu Drobiarskiego „Ad-
ros” w Dobrzycy. Ćwiczenia 
zostały zorganizowane na 

CYSTERNA W OGNIU! WYCIEK AMONIAKU! 

Działania służb uważnie obserwowali Starosta Pleszewski 
Michał Karalus, Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie 
st. bryg. Jacek Jarus, Komendant Powiatowy Policji 
insp. Paweł Golicki, Naczelnik Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego pleszewskiej policji  podinsp. Artur 
Wieczorek oraz Z-ca Komendanta  Powiatowego PSP 
st. bryg. Mieczysław Kikowski. 

wypadek hipotetycznej awa-
rii cysterny z amoniakiem 
i wybuchu pożaru na tere-
nie zakładu. W działaniach 
uczestniczyły Państwowa 
Straż Pożarna jako służba 
wiodąca, OSP, Policja, dy-
rekcja i załoga „Adrosu”, 
Państwowe Ratownictwo 
Medyczne, Powiatowa Sta-

cja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna, Inspekcja Wetery-
naryjna oraz Urząd Gminy 
w  Dobrzycy. Na miejsce 
„zdarzenia” przyjechała 
także specjalistyczna gru-
pa ratownictwa chemiczno 
- ekologicznego z Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Ostrowie Wlkp. 

 Celem ćwiczeń było: 
sprawdzenie procedur 
alarmowania i łączności, 
doskonalenie współdzia-
łania służb, straży i  in-
spekcji w  sytuacji kryzy-
sowej, przeprowadzenie 
ewakuacji pracowników ze 
strefy zagrożenia, skutecz-

ności wewnętrznych służb 
technicznych w  przed-
siębiorstwie, praktyczne 
przećwiczenie działań po-
żarowych i chemicznych, 
sprawdzenie możliwości 
i rozwinięcia punktu me-
dycznego. 

(tw) 

Cztery lata walki z azbestem
Od 2010 roku z terenu Powiatu Pleszewskiego usunięto i unieszkodliwiono ponad 800 ton wyrobów azbestowych. 

Na program wydano do tej pory ponad 350 tysięcy złotych. 
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Msza święta dziękczynna, barwny korowód, obrzęd dożynkowy, 
konkursy, występy folklorystyczne, wystawa zabytkowych traktorów, 
koncert zespołu SKANER i zabawa taneczna - tak w niedzielę, 
1 września 2013 roku, rolnicy dziękowali za zabrane plony podczas 
Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Dobrzycy.                             (tw)

 Powiat Pleszewski był gospodarzem III Festi-
walu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej. Organiza-
torami było Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego 
i Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Kulinarna 
impreza odbyła się 31 sierpnia 2013 roku. Do Ple-
szewa zjechało kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich 
z całego województwa. 
 I miejsce zdobyła czernina z nadnoteckiej gęsi, 
przygotowana przez  KGW z Lipiej Góry (Powiat 
Chodzieski). II miejsce przypadło KGW Trzebin 
(Powiat Pleszewski) za pieczony udziec wieprzowy. 
Jury nagrodziło także Technikum Gastronomiczne 
ZST w Pleszewie za kruche pierniki. 

(tw)

III Festiwal Tradycyjnej 
Kuchni Wielkopolskiej 
w Pleszewie

Dożynki Powiatowe 
w Dobrzycy 
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 Unikatową kolekcję aniołów malowanych 
na świerkowym drewnie autorstwa Anny Ja-
nowiak - Markiewicz z Piły (gmina Chocz) 
można oglądać w Starostwie Powiatowym 
w Pleszewie. Wystawę prac otwarto na czas 
Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. To 
kolejna wystawa mająca na celu promocję 
dorobku artystów z Powiatu Pleszewskiego. 

(tw) 

 Za krzewienie 
idei pracy orga-
nicznej Starosta 
Pleszewski Michał 
Karalus został wy-
różniony przez To-
warzystwo im. Hi-
polita Ciegielskiego 
srebrnym medalem 
„Labor Omnia Vin-
cit” (pol.: praca 
zwycięża wszystko). 
Dekoracja odbyła się 7 grudnia 2013r. 
w Sali Lubrańskiego Collegium Minus 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu podczas konferencji otwiera-
jącej obchody Wielkopolskich Zaduszek 
Mikołajczykowskich.                            (tw)

 Starostwo Powiatowe w Pleszewie otrzymało 
medal Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu 
zasług dla honorowego krwiodawstwa. Wyróżnienie 
odebrał Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 
Mirosław Kuberka podczas uroczystej gali w kinie 
„Hel” z okazji jubileuszu 55-lecia honorowego 
dawstwa krwi w Polsce. 

(tw) 

Medal PCK 
dla starostwa 

Opiekuńcze anioły 
w starostwie

Medal Hipolita 
Cegielskiego

www.pleszew.starostwo.gov.plAktualne informacje z powiatu pleszewskiego zawsze na


