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Maria Elżbieta Zdunek z Kowalewa
 Pani Maria - wspólnie z mężem Marianem i  synem Mirosławem  
- prowadzi gospodarstwo rolne po teściach w Kowalewie o powierzchni 90 
ha . Są to pola własne oraz częściowo dzierżawione od innych właścicieli. 
Uprawiają zboża, kukurydzę, ziemniaki i rzepak. Posiadają też szklarnię 
o powierzchni 1.600 m2, w której uprawiają pomidory. Należą do Grupy 
Producentów Warzyw „Zdunek”. Pani Maria jest aktywna społecznie; działa 
w Radzie Sołeckiej w Kowalewie oraz jest skarbnikiem miejscowego KGW. 
Bardzo lubi dom, spotkania rodzinne przy kawie, czasopisma kobiece i ku-
linarne. Wychowała dwóch synów Sławomira (32 l.) i Mirosława (36 l.) 
oraz córkę Justynę (40 l.). Ma sześcioro wnucząt: najstarszym jest Julian 
(16 l), a najmłodszą Celina (1 r.). 

Kazimierz Kałużny z Sowiny Błotnej 
 Ma 55 lat. Pracuje na gospodarstwie rolnym o powierzchni 33 ha. Upra-
wia kukurydzę, buraki i zboża. Posiada hodowlę 40 sztuk bydła i 150 sztuk 
trzody chlewnej. W obowiązkach pomaga mu żona Irena. Pan Kazimierz 
interesuje się sportem. Lubi też oglądać ciekawe filmy przyrodnicze. Państwo 
Kałużni wychowali 7 dzieci: Pawła (19 l.), Patryka (22 l.), Aleksandra (23 
l.), Dominikę (24 l.), Kingę (26 l.), Jacka (29 l.) i Mateusza (33 l). Mają już 
trzech wnuków i są szczęśliwymi dziadkami. 

Angelika Frankowska z Piekarzewa 
 Pani Angelika ma 35 lat. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w ZST w Ple-
szewie i Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Marszewie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. 
Gospodarstwo w Piekarzewie odziedziczyła po rodzicach. Prowadzi je razem 
z mężem Tomaszem. Gospodarują na 53 ha ziemi (43 ha własnych i 10 ha 
dzierżawionych). Uprawiają głównie kukurydzę, pszenicę i rzepak. Korzystali 
ze środków z PROW na modernizację gospodarstwa, zakup ciągnika i maszyn. 
Za namową męża pani Angelika ukończyła nawet kurs prawa jazdy na ciągnik. 
Oboje prowadzą działalność gospodarczą. Mają firmę w branży chłodnictwo-
-klimatyzacja, a pani Angelika zajmuje się działem serwisu. Jest także członkiem 
Rady Sołeckiej w Piekarzewie. Jej wielką pasją są narty. Państwo Frankowscy 
są małżeństwem od 12 lat. Mają dwie córki: Agatę (9 l.) i Julię (11 l.), które 
chodzą do szkoły tańca w Pleszewie. 

Robert Walczak z Zawidowic
 Magister inżynier ogrodnictwa. Ukończył Wydział Ogrodniczy na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma 38 lat. Przejął po rodzicach 
30-hektarowe gospodarstwo rolne w Zawidowicach. Gospodaruje na nim 
razem z żoną Eweliną. Mają uprawy ziemniaków, cebuli, zbóż, kukurydzy 
i buraków cukrowych. Prowadzą też produkcję zwierzęcą. Hodują 20 sztuk 
bydła opasowego. Dzięki wsparciu z PROW 2007-2013 pan Robert zmo-
dernizował gospodarstwo, poprawił bezpieczeństwo i wydajność  m.in.: 
wymienił maszyny i utwardził plac manewrowy. Działa w Radzie Sołeckiej 
w Zawidowicach. Jego hobby to wyprawy górskie. Państwo Walczakowie 
mają 2,5-miesięcznego synka Adasia. 

Asystenci starostów dożynkowych

Starostowie Pleszewskich Dożynek 
Powiatowych  i Miejsko-Gminnych 2018 w Kowalewie 
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 Uroczystości rocznicowe odbyły się 6 stycznia 2018r. Rozpoczęły się 
mszą świętą w intencji samorządu powiatowego w kościele p. w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej, którą odprawił ks. kan. Tadeusz Pietrzak. 

IX ŚWIĘTO POWIATU PLESZEWSKIEGO 
Święto Powiatu Pleszewskiego nawiązuje do Tradycji 
Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego. 
Obchodzone jest w rocznicę historycznego wiecu 
patriotycznego na rynku w Pleszewie w Święto 
Trzech Króli 6 stycznia 1919 r., gdy ks. prałat 
K. Niesiołowski ogłosił odzyskanie niepodległości 
po latach zaboru pruskiego, a pleszewski baon 
powstańców wielkopolskich por. L. Bociańskiego 
złożył przysięgę wojskową. Pierwszym starostą okresu  
niepodległości został ziemianin Artur Szenic z Korzkiew. 

 Delegacja władz powiatowych złożyła wiązankę kwiatów na grobie 
przedwojennego starosty śp. dr Władysława Wieczorka w kwaterze rodziny 
Świerkowskich na cmentarzu przy kościele pw. Św. Floriana w Pleszewie.  
 Po południu w kinie „Hel” odbyła się oficjalna akademia okoliczno-
ściowa, a jej  gospodarzami byli Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski 
i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka. 

 Wśród gości honorowych byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Andżelika Możdżanowska, Poseł na Sejm RP Jerzy Kozłowski, Senator 
RP Andrzej Wojtyła, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg oraz 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. 
Galę poprowadził rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
Tomasz Wojtala. Regionalista Stanisław Małyszko wygłosił prelekcję pt. 
„Założenia dworskie i pałacowe w Powiecie Pleszewskim”. 

 Za zasługi dla powiatu statuetkę z brązu - „Nagrodę Honorowa Starosty 
Pleszewskiego im. Artura Szenica” otrzymał w tym roku założyciel Muzeum 
Piekarstwa i Muzeum Tradycji Rzemiosła w Pleszewie Tomasz Vogt.

 Kryształowe trofeum „Filar Kształcenia Zawodowego” odebrał wieloletni 
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie Olgierd Rusinek. 

 Obchody święta zakończyły się koncertem noworocznym w wykonaniu 
zespołu „GołBREAK” z Gołuchowa pod kierownictwem muzycznym Jo-
anny Gogulskiej. Część artystyczną poprowadził impresario Witold Pelka. 

(tw) 
Fot. R. Czajczyński
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	 19	grup	rekonstrukcji	historycznej	(łącznie	80	rekonstrukto-
rów i statystów), 3 inscenizacje wojenne i pokazy kawaleryjskie 
w Ogródku Jordanowskim, wystawa pojazdów militarnych na 
rynku	-	tak	w	skrócie	można	opisać	VIII	PIKNIK	HISTORYCZNY	
w	Pleszewie,	który	odbył	się	w	czasie	DNI	PLESZEWA	(23-24	
czerwca	2018r.).	Organizatorem	pikniku	były	Starostwo	Powiatowe	
w	Pleszewie	i	Drużyna	Tradycji	70	Pułku	Piechoty.	Wydarzenie	
było	 jednym	z	elementów	„Powiatowego Programu Obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski”. 

(tw)

Rekrutacja do szkół
	 Zakończyła	się	rekrutacja	uczniów	do	szkół	ponadgimnazjalnych	Powiatu	
Pleszewskiego.	Do	szkół	średnich	i branżowych	przyjęto	łącznie	414	kandydatów.	
Wynik	naboru	jest	satysfakcjonujący	dla	władz	powiatu.	Liczba	pierwszoklasistów	
jest	porównywalna	do	lat	ubiegłych	(450	w 2017r.,	423	w 2016r.)	pomimo	
tego,	że	nie	ma	już	zapisów	do	wygaszanego	Gimnazjum	Dwujęzycznego,	a ZSP-
-P	CKU	w Marszewie	przeszedł	w kompetencje	Ministerstwa	Rolnictwa.
	 Najwięcej,	bo	aż	178	pierwszoklasistów	naukę	rozpocznie	w Zespole	Szkół	
Technicznych	(o 27	więcej	niż	rok	temu),	129	osób	przyjęto	do	Zespołu	Szkół	
Usługowo-Gospodarczych	im.	Hipolita	Cegielskiego		(o 26	więcej	niż	w 2017),	
a 107	do	Liceum	i Gimnazjum	im.	Stanisława	Staszica	(spadek	o 28	ze	wzglę-
du	na	brak	naboru	do	gimnazjum).	Dzięki	temu	samorząd	powiatowy	utworzy	
14	klas	pierwszych:	6	w technikum	„Na	Zielonej”	oraz	po	4	w ZSUG	i liceum	
Staszica.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (tw)

200 lat Powiatu Pleszewskiego... 

Konferencja naukowa
 Powiat Pleszewski powstał 200 lat temu. Został utworzony na mocy rozkazu 
gabinetowego króla Prus Fryderyka Wilhelma III z 16 października 1817 roku. 
Decyzję wcielono w życie 17 marca 1818r., gdy władze rejencji poznańskiej 
wytyczyły granice nowego powiatu pleszewskiego z obszarów odłączonych od 
powiatów odolanowskiego, krotoszyńskiego, średzkiego i konińskiego. 

REFERATY WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI:
• „Administracja Powiatu Pleszewskiego w okresie zaborów” 
    - dr Maciej Kowalczyk
• „Po drugiej stronie granicy. Kilka słów o okolicach Chocza i Gizałek 
   w czasach Królestwa Polskiego” - mgr Jerzy Aleksander Splitt
• „Protestanci w Powiecie Pleszewskim”	-	prof.	Olgierd Kiec
• „Między władzą a społeczeństwem. O komunikowaniu w obrębie 
   powiatu”	-	prof.	Andrzej Gulczyński

 23 marca 2018r. w Muzeum Regionalnym odbyło się sympozjum naukowe 
na temat „200-lecia utworzenia Powiatu Pleszewskiego”. Konferencję uroczyście 
otworzył Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, a poprowadził ją dyrektor 
muzeum Adam Staszak. W konferencji wzięło udział ponad 60 słuchaczy. Obecni 
byli samorządowcy, nauczyciele historii oraz ludzie oświaty i kultury.

(tw)



INFOR M ACJE w w w. p o w i a t p l e s z e w s k i . p l
Biuletyn Powiatowy Nr 1 (30) wrzesień 20186

 W lipcu br. Polska - w ramach tzw. Mechanizmu Ochrony 
Ludności w Unii Europejskiej - wysłała do Szwecji tzw. moduł 
do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem samochodów 
(GFFFV), liczący w sumie 44 wozy gaśnicze, ratownicze 
i  specjalistyczne różnych typów oraz 139 strażaków. Do 
Skandynawii wyjechali głównie strażacy z województw za-
chodnio-pomorskiego i wielkopolskiego. Wśród nich było 5 
funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie: 
asp. Mariusz Glapa, mł. asp. Jacek Nowak, st. ogn. Marcin 
Woźniak, st. ogn. Grzegorz Wawrzyniak i st. ogn. Marek 
Czaplicki. Nasi strażacy obsługiwali ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy typu GCBA7/40 marki SCANIA (nr reje-
stracyjny PPL 55K5). Konwój PSP został zaokrętowany na 
prom w Świnoujściu i dotarł do portu w Malmö. W Szwecji 
polscy strażacy byli entuzjastycznie witani przez mieszkańców 
i tamtejszą Polonię. Nowoczesny polski sprzęt i sprawność 
organizacyjna budziły podziw Szwedów. Światowe media 
zwróciły uwagę, że Polska udzieliła największej pomocy ze 
wszystkich państw europejskich. Polacy rozbili bazę w miejsco-
wości Sveg - ponad 400 km na północ od Sztokholmu, 1.690 
km od Pleszewa. Gasili pożary obszarów leśnych w trzech 
strefach w środkowej Szwecji. Polska straż pożarna zakończyła 
misję gaśniczą po dwóch tygodniach. Szwedzi z ogromną 
wdzięcznością i sympatią żegnali polskich strażaków. 

(tw)

 Dom Pomocy Społecznej 
w Pleszewie zyskał nowego vana 
Opel Vivaro Kombi 1,6 CDTI do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 
Pojazd ma 8 miejsc dla pasażerów, 
posiada automatycznie sterowaną 
windę pokładową do podnoszenia 
wózka inwalidzkiego. Kosztował 
150.000 zł i został zakupiony w 50% 
ze środków budżetowych Powiatu 
Pleszewskiego i w 50% z dotacji 
PFRON na likwidację barier trans-

portowych w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między re-
gionami III - edycja 2017”. Kluczyki 
do nowego samochodu dyrektorowi 
DPS-u Grzegorzowi Grygielo-
wi przekazała oficjalnie dyrektor 
wielkopolskiego oddziału PFRON 
w Poznaniu Anna Skupień w obec-
ności Starosty Pleszewskiego Ma-
cieja Wasielewskiego i dyrektor 
PCPR Grażyny Kaczmarek (Ple-
szew, dn. 24.01 2018r.).             (tw)

 Pleszewskie Centrum Medyczne 
posiada obecnie jedno z najnowocze-
śniejszych Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych w Polsce. Zakończyła 
się rozbudowa i modernizacja oddzia-
łu. Inwestycja była dofinansowana 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach PROGRA-
MU OPERACYJNEGO INFRA-
STRUKTURA I ŚRODOWISKO 
2014-2020, Działanie 9.1. Infrastruk-
tura ratownictwa medycznego, Oś 
IX Wzmocnienie strategicznej in-

frastruktury ochrony zdrowia. Koszt 
projektu wyniósł 4.039.099 zł, w tym 
3.114.857 zł stanowiło dofinansowa-
nie z EFRR, a 924.242 zł to środki 
własne spółki. Dzięki temu powstał 
nowy garaż przelotowy dla 4 kare-
tek, dodatkowe sale obserwacyjne, 
gabinety zabiegowe i obszar dekon-
taminacji. Pogotowie zakupiło nowy 
sprzęt medyczny. Projekt obejmował 
także budowę drogi dojazdowej do 
lądowiska dla śmigłowców HEMS. 

(tw)

Rozbudowa SOR-u 
w szpitalu PCM 

Zakończenie projektu i oficjalne otwarcie SOR nastąpiło 9 maja 2018 roku. 
Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Prezes PCM Sp z o.o. 
Tadeusz Stefaniak, Dyrektor WOW NFZ Agnieszka Pachciarz, Z-ca Ordynatora 
SOR Katarzyna Bielan oraz ratownik medyczny Dominik Kołaski.

Samochód z PEFRONU 
dla DPS Pleszew

Strażacy z Pleszewa pomagali 
Szwedom gasić pożary lasów
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Zadanie Koszt Powiat Pleszewski Gminy
Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4343P	w	Broniszewicach	wraz	z	przebudową	skrzyżo-
wania	z	drogą	powiatową	nr	4315P	

100.000	zł 100 000	zł -

Przebudowa	chodnika	wraz	z	remontem	kanalizacji	deszczowej	w	ciągu	drogi	powiatowej	
nr	4173P	Etap	II,	Strzyżew

300.000	zł 150.000	zł Dobrzyca	-	150.000	zł

Budowa	chodnika	przy	drodze	powiatowej	nr	4174P	w	Fabianowie 60.000	zł 30.000	zł	 Dobrzyca	-	30.000	zł
Budowa	chodnika	przy	drodze	powiatowej	nr	4342P	w	Pleszówce,	Etap	II 257.828	zł 128.914	zł Gołuchów	-	128.914	zł
Budowa chodnika w Tursku 200.000	zł 100.000	zł Gołuchów	-	100.000	zł
Przebudowa	skrzyżowania	dróg	powiatowych	4328P,	4315P,	3437P	z	drogami	gminnymi	
639049P	i	639069P	w	Grodzisku

101.028	zł 70.720	zł Pleszew	-	30.308	zł

Przebudowa	ciągu	ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie 460.972	zł	 230.486	zł Pleszew	-	230.486	zł
Budowa	chodnika	przy	drodze	powiatowej	nr	4341P	w	Bielawach 40.000	zł 20.000	zł Gołuchów	-	20.000	zł
Budoowa	chodnika	przy	drodze	powiatowej	nr	4339P	w	Jedlcu 20.000	zł	 10.000	zł	 Gołuchów	-	10.000	zł	

Razem 1.539.828 zł 840.120 zł 699.708 zł

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU 
PLESZEWSKIEGO 2018 

 W tym roku wartość inwestycji drogowych Powiatu Pleszewskiego wyniesie 14,9 mln zł. Blisko połowa tej sumy - 7,3 mln zł - pochodzi z budżetu 
Powiatu Pleszewskiego. Pozostała część to środki zewnętrzne. Samorząd powiatowy uzyskał 3,8 mln zł dofinasowanie z gmin, a także fundusze; 2,5 mln 
zł z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ i POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (PRGiPID 2016-2019) na ostatni IV etap 
przebudowy drogi Dobrzyca - Koryta oraz 1,3 mln zł z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (WRPO 
2014+) na budowę ścieżki rowerowej Kuchary - Kucharki. 

POWIATOWE INWESTYCJE DROGOWE w 2018 roku
Lp. Zadanie Koszt 
1. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4311P	w	Czerminie 650.000 zł 
2. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4315P	w	Żegocinie 480.000 zł 
3. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4173P	Dobrzyca	–	Koryta,	Etap	IV:	Dobrzyca - Izbiczno 6.640.099 zł 

(w tym 2.534.972 zł - PRGiPID)
4. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4322P	w Polskich Olędrach 474.000 zł 
5. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	5149P	w Karmińcu 405.000 zł 
6. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4317P	w Starej Kaźmierce 100.000 zł 
7. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4340P	w Rokutowie 240.000 zł 
8. Budowa	chodnika	przy	drodze	powiatowej	nr	4337P	w	Brzeziu 90.000 zł
9. Budowa	chodnika	przy	drodze	powiatowej	nr	4340P	w	Zawidowicach 50.000 zł
10. Budowa	chodnika	przy	drogi	powiatowej	nr	4341P	w	Ludwinie 50.000 zł 
11. Przebudowa	chodnika	na	ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie 100.000 zł 
12. Przebudowa	chodnika	na	ul. Kaliskiej w Pleszewie 100.000 zł 
13. Budowa	chodnika	przy	drogi	powiatowej	nr	4309P,	Etap	I;	ul. Fabianowska w Kowalewie 150.000 zł 
14. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	5148P	w	Koźmińcu 470.000 zł
15. Przebudowa	skrzyżowania	dróg	powiatowych	nr	4378P	i	nr	4308P	w	Pieruchach 50.000 zł 
16. Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4177P	w Strzydzewie 150.000 zł 
17 Przebudowa	chodnika	wzdłuż	Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	-	Etap	II	 150.000 zł
18. Budowa	chodnika	przy	drodze	powiatowej	nr	4343P,	Etap	I;	na	odcinku	Pleszew - Zielona Łąka 400.000 zł  
19 Budowa	ścieżki	rowerowej	wzdłuż	drogi	powiatowej	nr	4348P	Krzywosądów	-	Kuchary	na	odcinku	Kuchary 

- Kucharki  (zadanie realizowane przez powiatowy Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej - WRPO)

2.545.933 zł  
(w tym 1.253.368 zł - WRPO)

20 Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4320P (ul. Grodzieckiej) w Choczu (opracowanie dokumentacji) 20.000 zł
21 Przebudowa	ciągu	dróg	powiatowych:	4175P	i	4336P	na	odcinku	Kowalew - Suchorzew (opracowanie dokumentacji) 20.000 zł 

Razem 13.335.032 zł

INWESTYCJE POWIERZONE GMINOM DO REALIZACJI

Kowalew. Nowy chodnik przy ul. Fabianowskiej o długości 360 mb Nowy chodnik w miejscowości Brzezie (280 mb)
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 W  Starostwie Powiatowym 
w Pleszewie doszło do podpisania 
umów między Urzędem Marszał-
kowskim w Poznaniu a gminami 
Chocz, Czermin i Gizałki o przy-
znaniu dotacji z Programu WIEL-
KOPOLSKA ODNOWA WSI 
2013-2020. Beneficjenci otrzymali 
w sumie 127.300 zł.
 Z konkursu pt. „Pięknieje Wiel-
kopolska Wieś” finansowane będą 
projekty; zagospodarowania prze-
strzeni publicznej w sołectwie Czer-
min (30.000 zł) i otoczenia świetlicy 
w Brudzewku (30.000 zł), rozbu-

dowa sali wiejskiej w Szymanowi-
cach (30.000 zł) oraz budowa wiat 
rekreacyjnych w Tomicach (17.300 
zł). W ramach konkursu pt. „Nasza 
wieś naszą wspólną sprawą” pozyska-
no środki na organizację jubileuszy 
90-lecia OSP Niniew i 60-lecia OSP 
Kwileń (po 10.000 zł). Ze strony 
Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego umowy podpisał Wi-
cemarszałek Krzysztof Grabowski. 
Poszczególnych beneficjentów repre-
zentowali burmistrzowie, wójtowie 
i prezesi OSP. 

(tw)  Sesja absolutoryjna odbyła się 
w 27 czerwca 2018 r. Wszystkie 
kluby polityczne - PSL, Stowarzy-
szenie „Razem dla Ziemi Pleszew-
skiej”, Pleszewskie Stowarzysze-
nia „Wspólna Przyszłość”, Forum 
Samorządowe Ziemi Pleszewskiej 
i Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej 
- pozytywnie oceniły działalność 
Zarządu Powiatu w 2017 roku. 
Rada Powiatu w Pleszewie jedno-
głośnie - przy frekwencji 17 rad-
nych - przegłosowała uchwałę o 
udzieleniu absolutorium za 2017 
rok. Starosta Maciej Wasielewski 
otrzymał gratulacje.
 Komisja Rewizyjna zwróciła 
uwagę, że budżet 2017 został zreali-
zowany zgodnie z kryteriami prawa, 
celowości, rzetelności i gospodarno-
ści. Dochody budżetowe wyniosły 
82,9 mln zł, a wydatki 81,2 mln zł. 
Budżet został zrealizowany w 98-
99%. Na inwestycje wydano 12,4 
mln zł, co stanowi 15% ogółu wydat-
ków. Do najważniejszych zadań in-
westycyjnych należały modernizacje 
dróg powiatowych: Chocz - Józefów, 
Kuchary - Kucharki, Dobrzyca - 

Koryta (dwa odcinki; w Koźmińcu 
i Trzebowej), drogi w Białobłotach, 
Skrzypni, Żbikach, Broniszewicach, 
Koźmińcu, Lenartowicach i Nowym 
Oleścu. Samorząd osiągnął nad-
wyżkę 1,7 mln zł. Powiat spłacił w 
całości przypadające na ten rok raty 
kredytów i pożyczek. Zadłużenie 
zmalało o 2,5 mln zł. Nie zaciągano 
nowych zobowiązań. W rezultacie 
na koniec 2017 roku zadłużenie 
samorządu wynosiło 42 mln zł. 
 Starosta Wasielewski podkre-
ślił, że był to bardzo pracowity rok 
i trudny budżet, ale dzięki zgodzie 
w radzie udało się osiągnąć pozy-
tywne wyniki. Dobra współpraca 
z gminami pozwoliła zrealizować 
wszystkie inwestycje drogowe 
powiatowe i gminne z dotacjami 
PROW i PRGiPID. 
 Skład Zarządu Powiatu w Ple-
szewie V kadencji (2014 - 2018): 
starosta - Maciej Wasielewski, wi-
cestarosta - Eugeniusz Małecki 
(pełnił funkcję do 22.XI.2017), na-
stępnie Urszula Balicka, członkowie 
- Michał Kaczmarek, Zbigniew 
Serbiak i Radomir Zdunek.     (tw)

 Starosta Pleszewski Maciej Wasie-
lewski wygrał plebiscyt na Osobowość 
Roku „Głosu Wielkopolskiego” w kategorii 
„Samorządność i społeczność lokalna – Powiat 
Pleszewski”. Starosta był nominowany do 
nagrody za politykę finansową powiatu, 
zmniejszanie zadłużenia i ideę honoro-
wania zasłużonych Pleszewian Nagrodą 
im. Artura Szenica. 

(tw)

 Po raz drugi Konwent 
Powiatów Województwa 
Wielkopolskiego odbył się 
w Powiecie Pleszewskim. 
Zjazd starostów zorgani-
zowano w ośrodku „Stara 
Stajnia” w Zawidowicach 
k. Pleszewa. Obrady trwa-
ły w dn 11-12 czerwca 
2018 r. Prowadzili je Prze-
wodniczący Konwentu, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki oraz Starosta 
Pleszewski Maciej Wasielewski. Pierwszy dzień poświęcony był tematyce 
finansowania szpitalnej opieki zdrowotnej, realizacji projektu elektronicznej 
dokumentacji medycznej i problemów we wdrażaniu cyfryzacji geodezyj-
nych zasobów publicznych. Drugiego dnia samorządowcy dyskutowali nad 
wynikami naboru wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej na 2018 rok.          (tw)

 W styczniu 2018 r. 
w Broniszewicach od-
było się Forum Sołtysów 
Powiatu Pleszewskiego 
z udziałem Wicemar-
sza łka  Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 
Krzysztofa Grabow-
skiego. Na spotkanie do 
sali widowiskowej przy 
szkole w Broniszewicach przybyli sołtysi, działacze OSP i pleszewscy 
samorządowcy. Zjazd otworzył Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski. 
Wójt Sławomir Spychaj zaprezentował krótki film promocyjny o gminie 
Czermin. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski zachęcał sołectwa i gminy do składania wniosków o dofinansowanie 
z PROW. W forum uczestniczyło prawie stu zaproszonych gości.        (tw)

Osobowość Roku „Głosu 
Wielkopolskiego” 

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Konwent Powiatów w Zawidowicach

Forum Sołtysów Powiatu 
Pleszewskiego 2018

Absolutorium dla 
Zarządu Powiatu

Rada Powiatu w Pleszewie jednogłośnie udzieliła 
absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok. 



9w w w. p o w i a t p l e s z e w s k i . p l
Biuletyn Powiatowy Nr 1 (30) wrzesień 2018 OŚWIATA

 Władze Powiatu Pleszew-
skiego i dyrekcja Zespołu Szkół 
Usługowo-Gospodarczych 
w Pleszewie podpisały list in-
tencyjny o współpracy w zakresie 
edukacji, rozwoju zawodowego 
i zatrudnienia ze spółką TEK-
NIA AUTOMOTIVE Kalisz 
Sp. z o.o z siedzibą w Popówku.
 Umowę podpisano 7 czerw-
ca 2018 r. w ZSU-G w Plesze-
wie w  obecności młodzieży, 
nauczycieli i rady rodziców. Pod-
pisy złożyli: Starosta Pleszewski 
Maciej Wasielewski, dyrektor 
ZSUG Iwona Kałużna, a ze 
strony spółki TEKNIA Członek 
Zarządu i Dyrektor Generalny 
Krzysztof Michalak. 
 To kolejny przykład zacie-
śniania związków między szkol-
nictwem branżowym a prze-
mysłem. W ramach współpracy 
firma TEKNIA oferuje uczniom 
ZSU-G szkolenia, warsztaty, 

praktyki zawodowe, staże i prak-
tyczną naukę zawodu w fabryce 
w Popówku, dofinansowanie do-
jazdów, a dla najlepszych kandy-
datów stypendia i stałe zatrud-
nienie po zakończeniu szkoły. 
Najbardziej pożądane zawody 
to ślusarz i operator obrabiarek 
skrawających. 
 Spółka TEKNIA specjali-
zuje się w produkcji komponen-
tów metalowych dla przemysłu 
motoryzacyjnego i metalowego, 
wytwarzanych w procesach tło-
czenia, spawania i gięcia, między 
innymi: części zapasowych nad-
wozi samochodowych, układu 
kierowniczego i  zawieszenia 
samochodów, części silników 
spalinowych itp. TEKNIA 
jest dostawcą części dla takich 
marek, jak: BMW, VW, Opel, 
Suzuki, GM, Scania, Webasto, 
Magneti Marelli i Brose. 

(tw)

Porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie  
zawarło porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
 Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się 31 stycznia 2018 r. 
w Warszawie. Ze strony uczelni podpisał je Komendant WAT płk dr 
hab. inż. Tadeusz Szczurek. Liceum reprezentowała dyrektor Lilla De-
leszkiewicz, a samorząd powiatowy Wicestarosta Pleszewski Urszula 
Balicka oraz członek Zarządu Powiatu w Pleszewie Michał Kaczmarek. 
Strony zobowiązały się realizować wspólne działania na rzecz edukacji 
młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu techniki 
wojskowej oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej 
nauki, wojska, gospodarki i  społeczeństwa. Podczas wizyty w WAT 
pleszewska delegacja obejrzała nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną 
uczelni m.in. Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki oraz La-
boratorium Zobrazowania Wieloformatowego i Symulacji Rozszerzonej 
na Wydziale Cybernetyki. 

(tw)

Umowa z Wydziałem 
Chemii UAM
 11 kwietnia 2018 r. pleszewskie Liceum i Gimnazjum obchodziło 
Święto Patrona Stanisława Staszica. Podczas uroczystej akademii zostało 
zawarte porozumienie o współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umowę podpisali: dziekan Wydziału 
Chemii UAM prof. dr hab. Henryk Koroniak, Wicestarosta Pleszewski 
Urszula Balicka oraz dyrektor LiG Lilla Delszekiewicz. 

(tw)

Współpraca z firmą TEKNIA
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Powiatowe ćwiczenia pożarnicze „LASY 2018”

Ćwiczenia «Ewakuacja 2018» w Komendzie Powiatowej Policji

 Pożar na budowie nowego skrzydła Komendy 
Powiatowej Policji w Pleszewie - tak wyglądał 
początek scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych w 
ramach planu pracy Powiatowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego w Pleszewie. Ćwiczenie 
pod hasłem „EWAKUACJA 2018” zostały prze-
prowadzone 19 czerwca br. Uczestniczyli w nim 
funkcjonariusze straży pożarnej, policji oraz pra-
cownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie 
pracy służby dyżurnej oraz kadry kierowniczej 
KPP w razie konieczności wdrożenia procedury 
ewakuacji komendy oraz doskonalenie współ-
działania służb ratunkowych. 

(tw) 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego zorganizował ćwiczenia pożarnicze 
pod kryptonimem „LASY 2018”. W działania 
zaangażowane były Państwowa Straż Pożarna 
z Pleszewa jako służba wiodąca, 14 jednostek 
OSP z całego powiatu oraz służby współpra-
cujące. Działania prowadzone były w lasach 
Nadleśnictwa Grodziec na terenie gmin Gizałki 
i Chocz. Odprawa, a potem podsumowanie 
ćwiczeń odbyły się na boisku przy remizie OSP 
Białobłoty w Orlinie Małej. Akcją kierował 
mł. kpt. Paweł Mimier. Ćwiczenia obserwo-
wali m.in. Wicestarosta Pleszewski Urszula 
Balicka, Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza, 
Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Roland 
Egiert, z-ca komendanta PSP bryg. Robert 
Kaczmarek, pracownicy gmin i przedstawiciele 
nadleśnictwa. Celem ćwiczeń było sprawdze-
nie możliwości prowadzenia akcji gaśniczej 
w trudno dostępnych obszarach leśnych. 

(tw)
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 W kinie „Hel” odbyła się X jubileuszowa 
GALA PLESZEWSKIEGO SPORTU. 
 Najważniejszym punktem gali było wrę-
czenie nagród Starosty Pleszewskiego i Bur-
mistrza Pleszewa dla Sportowców Roku 2017 
w kategoriach junior i senior. Wyniki Konkursu 
ogłosił sekretarz Kapituły Andrzej Madaliń-
ski. Plebiscyt wygrali zawodnicy LKS OSiR 
Pleszew:  Zuzanna Szczepaniak (kat. junior) 
i Mateusz Siuda (kat. senior). Trofea wręczali 
Wicestarosta Pleszewski Urszula Balicka, 
Wiceburmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak oraz 
przedstawiciel sponsora BS Tomasz Górczyń-
ski.
 Trenerem Roku została trenerka lekkiej 
atletyki w LKS OSiR Pleszew Patrycja Kru-
chowska Wojcieszak. Statuetkę „Działacz 
Roku 2017” odebrał redaktor sportowy tygo-
dnika „Życie Pleszewa” Piotr Hain, pomy-
słodawca i od 20 lat organizator halowego 
Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży 
„Ferie z Życiem”. Nagrodami „Senior Pleszew-
skiego Sportu” uhonorowano emerytowaną 
nauczycielkę wychowania fizycznego Lidię 
Miszke oraz byłego lekkoatletę Władysława 
Ogórkiewicza. W kat. „Impreza sportowa 2017 
roku” zwyciężyła Olimpiada Sportowa PPL, 

Stypendia Starosty  Pleszewskiego
17 uczniów i absolwentów 
szkół powiatowych otrzy-
mało nagrody finansowe 
powiatu za wysokie wyniki 
w nauce i sukcesy pozasz-
kolne. Stypendia wręczył 
Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski i Przewodni-
czący Rady Powiatu Mi-
rosław Kuberka podczas 
oficjalnej uroczystości 
z okazji Święta Powiatu 
Pleszewskiego 2018.

Lista stypendystów:
a) „Najlepszy uczeń gimnazjum” - Joanna Rut-
kowska, Olga Jagielska i Filip Wawrzyniak z 
Gimnazjum Dwujęzycznego,   
b) „Najlepszy uczeń szkoły ogólnokształcącej” - Dag-
mara Bielerzewska, Maciej Kempiński, Magda-
lena Staniszewska  z I LO im. Stanisława Staszica,
c) „Najlepszy uczeń Technikum” -  Faustyna Su-
chodolska i Aleksandra Melka z Technikum nr 
1 w ZST, Klaudia Winiecka z Technikum nr 2 
w ZSU-G,

d) „Najlepszy uczeń szkoły zawodowej” - Mateusz 
Walendowski, Patrycja Woźniak, Weronika 
Sołtysiak z ZSZ nr 2 w ZSU-G,
e) Kategoria otwarta: Marek Pruski z ZPS 
(tancerz, kręglarz, uczestnik olimpiad specjal-
nych), Sandra Kurkowiak z I LO (utalentowana 
biegaczka), Martyna Andersz z ZSZ nr 2 (wo-
lontariuszka, laureatka konkursów plastycznych, 

wiedzy o ZUS i prawie wyborczym) oraz absol-
wentki Gimnazjum Dwujęzycznego Dominika 
Henglewicz (laureatka konkursów z matematyki, 
biologii i języka polskiego, wicemistrzyni Woje-
wództwa Wlkp. w szachach drużynowych) i Zofia 
Kubiak (laureatka konkursów matematycznego 
i biologicznego). 

(tw)

Gala Sportowca Roku 2017

a nagrodę odebrała delegacja dzieci i wolon-
tariuszy. 
 35 zawodników z klubów UKS Taekwondo 
Pleszew, Pleszewskiego Klubu Karate i LKS 
OSiR Pleszew otrzymało nagrody Miasta 
i Gminy Pleszew za wyniki sportowe na are-
nie krajowej i międzynarodowej w roku 2017. 
Dyplomy wręczyli wiceburmistrz A. Ptak 

i przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej w Pleszewie Bernadeta Gaw-
rońska. 
 Współorganizatorami uroczystości byli: 
UMiG w Pleszewie, Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie, Spółka SPORT Pleszew oraz 
Bank Spółdzielczy. 

(tw)
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 436 osób otrzymało wezwanie na Powiatową Komisją Lekarską 
w Pleszewie w ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Stawiło 
się 377 osób, w tym: 363 mężczyzn rocznika podst. 1999, 5 mężczyzn 
z roczników starszych (1994–1998) oraz 9 kobiet (1994–1999), posia-
dających przydatne w wojsku wykształcenie psychologiczne, medyczne 
lub weterynaryjne. Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona 
w marcu 2018 roku. Komisja  przyjmowała w CKiW OHP w Pleszewie. 
Skład PKL:  przewodniczący - lek. med. Adam Matuszczak, sekretarz  
- Marcin Mazurek i pracownik średniego personelu medycznego - Stefan 
Drążewski.  Komisja prowadziła rejestrację i badania lekarskie w celu 
ustalenia zdolności wezwanych do czynnej służby wojskowej. Spośród 377 
przybyłych za zdolnych do służby  uznano 337 mężczyzn (kat. zdrowia 
„A”) i wszystkie 9 pań, a za niezdolnych do służby 31 osób, w tym: 26 
osób -  kat „D” niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, 
5 - kat „E” trwale i całkowicie niezdolny.                                             (tw)

Akcja „Kuropatwy’ 2018”
Z analiz Powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska 
wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba kuropatw 
w Powiecie Pleszewskim spadła o 60%. Jeżeli ta  tendencja 
spadkowa zostanie utrzymana, to za 6-7 lat kuropatwa 
zwyczajna całkowicie zaniknie na naszym terenie. 

 W związku z tym władze powiatu postanowiły podjąć kroki, mające 
na celu odbudowę populacji tego ptaka polnego. Tak zrodził się pomysł na 
sprowadzenie kuropatw. Koszt całej operacji wynosi 34.550 zł. Starostwo 
Powiatowe w Pleszewie uzyskało na ten cel dofinansowanie 16.000 zł 
z WFOŚiGW w Poznaniu i wsparcie finansowe ze strony kół łowieckich 
w kwocie 14.600 zł. Zakupiona partia liczyła 1.156 sztuk dorosłych kuropatw. 
Ptaki pochodzą z Gospodarstwa Hodowlanego z Łopuszna w województwie 
świętokrzyskim. Transport przyjechał do Pleszewa wczesnym rankiem 23 
sierpnia 2018r. Tego samego dnia przy współpracy z 9 kołami  łowieckimi 
przeprowadzono wyładunek na parkingu starostwa oraz wsiedlanie stad ku-
ropatw na polach i łąkach w różnych rejonach powiatu. Akcję koordynowali 
osobiście Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie Piotr Fabisz. 

(tw) 

 17.589 ton - tyle materiałów zawierających azbest zinwentaryzowano na terenie 
Powiatu Pleszewskiego. Dlatego od 8 lat Powiat Pleszewski realizuje program utylizacji 
wyrobów z azbestem, który jest niebezpieczny dla zdrowia. Środki na ten cel pochodzą 
głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu oraz jako wkład własny z budżetów powiatu i gmin.
 Do tej pory program pochłonął 824.294 zł (80,80% tej kwoty pokryła dotacja 
z WFOŚiGW w Poznaniu). Unieszkodliwiono 2.178 ton wyrobów azbestowych. 
Głownie chodzi tu o pokrycia dachowe typu eternit. W poszczególnych latach były to 
następujące ilości: 2010 - 56 t, 2011 - 324 t, 2012 - 250 t, 2013 - 193 t, 2014 - 239 t, 
2015 - 365 t, 2016 - 401 t i 2017 - 350 t.
 W 2018 r. samorząd powiatowy zmienił zasady. Program nie obejmuje już czyn-
ności demontażu pokryć dachowych, a jedynie odbiór już składowanych odpadów i ich 
utylizację. Usługę wyceniono na 274 zł za 1 tonę odpadów. W tym roku na likwida-
cję azbestu przeznaczono 186.000 zł (120.000 zł - WFOŚiGW w Poznaniu, powiat  
- 18.000 zł, gminy - 49.000 zł). Zlecenie realizuje specjalistyczna firma EKO TW sp. 
z o.o. z Czermina. Prace trwają. W roku bieżącym mieszkańcy powiatu złożyli 142 
wnioski o wywiezienie łącznie 338 t materiałów azbestowych. 

(tw)

 Z satysfakcją udostępniliśmy mieszkańcom i internautom 
z całego świata nowy serwis internetowy Starostwa Powia-
towego w Pleszewie „Wrota Powiatu Pleszewskiego”. 
 Cała witryna została przemodelowana. Zastosowaliśmy 
nowoczesne i  dynamiczne oprogramowanie, mamy 
profesjonalne zabezpieczenia przez hakerami. Nowy serwis 
umożliwia doskonałe wyświetlanie także na smartfonach 
i tabletach. Strona jest przejrzysta i czytelna dla użytkowników, 
a poruszanie się po niej jest intuicyjne i łatwe.
 Nasz serwis internetowy nieustannie cieszy się zain-
teresowaniem. Średnio miesięcznie odwiedza nas 19.669 
użytkowników. Są to głównie mieszkańcy naszego powiatu, 
ale możemy pochwalić się również całkiem liczną grupą 
internautów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjed-
noczonych i Kanady. 

(tw)

Zapraszamy na 
powiatpleszewski.pl

Jak pozbyć się eternitu?

Marsz na wojskową 
komisję lekarską!
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 W tym roku zjazd zwołano w Col-
legium Maius -  siedzibie Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. 
Fredry w Poznaniu. Goście zgromadzili 
się w okrągłym Salonie Mickiewicza 
pod kopułą. W spotkaniu uczestni-
czyli Pleszewianie, mieszkający w sto-
licy województwa, w tym środowisko 
naukowe, a także delegacje z Powiatu 
Pleszewskiego. Zebranych gości po-
witali wspólnie prof. dr hab. Tomasz 
Mizerkiewicz, były rektor uniwersytetu, 
a obecnie kierownik Zakładu Chemii 
Fizycznej na Wydziale Chemii UAM 
prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Wi-
cestarosta Pleszewski Urszula Balicka 
oraz Wiceburmistrz Pleszewa Arka-

diusz Ptak. Obecni byli znani Plesze-
wianie: premier, minister i ambasador 
prof. dr hab. Hanna Suchocka z siostrą 
Elżbietą Suchocką Gajewską, prezes 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk prof. Andrzej Gulczyński, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mirosław 
Kuberka, Starosta Pleszewski I kadencji 
Edward Kubisz, zasłużony weteran 
AK i pilot szybowcowy ppłk. Ludwik 
Misiek i inni.
 Pierwszy Zjazd Pleszewian odbył 
się 2015r. w Poznańskim Towarzystwie 
Przyjaciół Nauk, drugie w 2016r. w Col-
legium Minus UAM, a trzecie w 2017r. 
w Collegium Chemicum w kampusie 
uniwersyteckim na Morasku.

(tw)

 6 kwietnia 2018 r. w  Muzeum Regionalnym 
w Pleszewie otwarto wystawę pt. „Rodzina Suchockich”. 
Uroczystość uświetniła swoją obecnością premier  
Hanna Suchocka i  jej siostra Elżbieta Suchocka-
-Gajewska. 

(tw)

III Zjazd Pleszewian w Poznaniu 

Wystawa 
„Rodzina 
Suchockich”

Z inicjatywy dziekana Wydziału Filologii Pol-
skiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, rodowitego Pleszewianina prof. 
dr hab. Tomasza Mizerkiewicza 5 kwietnia 
2018r. w Poznaniu odbyło się trzecie już
SPOTKANIE PLESZEWIAN.  

Zapraszamy na 
powiatpleszewski.pl
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 W Zespole Szkół Technicz-
nych w Pleszewie odbyła się III 
POWIATOWA OLIMPIADA 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘ-
ZYKA NIEMIECKIEGO pod 
honorowym patronatem Starosty 
Pleszewskiego. 
 Zadaniem uczestników było 
rozwiązanie testów leksykalno-gra-
matycznych, przygotowanych przez 

nauczycieli anglistów i germanistów. 
 Zwycięzcami olimpiady zostali: 
Klaudia Winiecka / ZSUG Pleszew 
(niem.), Jonasz Tyczyński / ZST 
(ang.) i Bartosz Dąbrowski (ang. - 
klasy dwujęzyczne z LiG). Laureaci 
otrzymali dyplomy i słowniki języ-
kowe, ufundowane przez starostwo, 
wydawnictwo Macmillan oraz Radę 
Rodziców ZST.                                (tw)

 12. miejsce w Polsce - tak repre-
zentacja Technikum Samochodo-
wego Zespołu Szkół Technicznych 
w Pleszewie zakończyła start w 
Finale Krajowym XXII OGÓL-
NOPOLSKIEGO TURNIEJU 
MOTORYZACYJNEGO w Bia-
łymstoku. 
 Drużyna ZST w Pleszewie 
wygrała eliminacje powiatowe, 
następnie etap wojewódzki w Ka-
liszu i zakwalifikowała się do finału 
krajowego w Białymstoku (12-13 
czerwca 2018r.). Reprezentująca 

Województwo Wielkopolskie ekipa 
ZST zajęła ostatecznie 12 miejsce 
w Polsce. Była zdecydowanie naj-
lepsza w konkurencjach „pierwsza 
pomoc przedmedyczna” i „obsługa 
pojazdów”. W ekipie ZST wystąpili: 
Albert Bandzwołek, Jacek Macie-
jewski i Igor Kałużny. Ponadto J. 
Maciejewski zajął IX m. w klasy-
fikacji indywidualnej. Opiekunem 
naszych zawodników był nauczyciel 
przedmiotów zawodowych mgr inż. 
Ireneusz Trzeciak. 

(tw)

 Aż trzy dni (19-21 marca 
2018r.) trwał III POWIATOWY 
TURNIEJ GIER KOMPUTE-
ROWYCH o puchar Starosty Ple-
szewskiego. 
 W zawodach wystartowało 16 
drużyn szkolnych z całego powia-
tu, łącznie aż 80 młodych graczy 
komputerowych. W konkurencji dla 
szkół ponadgimnazjalnych w grze 
„Counter - Strike: Global Offensive” 
zwycięstwo odniosła reprezentacja 
ZST. II miejsce zajęło ZSU-G, a III 
gospodarze - LO. 

 Gimnazja rywalizowały w grze 
„League of Legends”. Oto końcowa 
klasyfikacja: I m. - Zespół Szkół 
w Dobrzycy, II m. - ZSP nr 3 Ple-
szew i III. M – ZSP nr 2 Pleszew.
III Turniej Gier Komputerowych 
zorganizowało Starostwo Powiato-
we i LiG im. Stanisława Staszica. 
Nagrody laureatom wręczyli Wice-
starosta Pleszewski Urszula Balicka, 
dyrektor LiG Lilla Deleszkiewicz 
oraz menadżer turnieju Robert 
Czajczyński. 

(tw)

W finale Turnieju 
Motoryzacyjnego

Młodzieżowy Turniej 
Ratowniczy 
 IX POWIATOWY MŁO-
DZIEŻOWY TURNIEJ RA-
TOWNICZY pod patronatem 
Starosty Pleszewskiego odbyły się 
25 kwietnia 2018  roku w Komen-
dzie Powiatowej PSP w Pleszewie. 
 Puchar Starosty po raz czwarty 
z rzędu zdobył Zespół Szkół Przy-
rodniczo-Politechnicznych CKU w 
Marszewie. W kategorii gimnazjów 
wygrało Gimnazjum w Kowalewie. 
Zwycięzcy indywidualni: Maciej 
Bociański (ZSPP CKU Marszew) 

i Kornelia Szymaniak (Gimna-
zjum Kowalew).  
 Nagrody wręczyli: Starosta Ple-
szewski Maciej Wasielewski, Pre-
zes Zarządu Powiatowego Związku 
OSP RP druh Zbigniew Serbiak, 
bryg. Robert Kaczmarek z KP PSP 
oraz ratownik medyczny Witold 
Szymczak. 
 Współorganizatorami turnieju 
były: Starostwo Powiatowe w Ple-
szewie, SOR, KP PSP i Związek 
OSP RP.                                     (tw)

III Powiatowa Olimpiada 
Językowa 
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 Jednym z najciekawszych wydarzeń TYGO-
DNIA OBYWATELSKIEGO w Pleszewie była 
publiczna prezentacja projektów do Młodzieżo-
wego Budżetu Obywatelskiego, zorganizowana 
w kinie „Hel” pod hasłem „Voice of Pleszew”. Pomy-
sły uczniów opiniowali samorządowcy, działacze 
i redaktorzy. W loży ekspertów zasiedli: Starosta 
Pleszewski Maciej Wasielewski, Z-cy Burmistrza 
Pleszewa Arkadiusz Ptak i Andrzej Jędruszek, 
radny Gminy Opatówek Mateusz Walczak, blo-
gerka Irena Kuczyńska i Prezes Klubu Sportowego 
STAL Pleszew Tomasz Zawada. Najlepsze pro-
jekty wybrała publiczność w głosowaniu. I miejsce 
zajęła młodzież z Marszewa za pomysł na sztucz-
ne lodowisko, II miejsce - uczniowie ZSP nr 3 
za promocję pomocy dla schroniska dla zwierząt, 
a III miejsce - ZST za propozycję akcji społecznej 
„Lodówki z żywnością dla potrzebujących”.            (tw)

 Uczniowie pleszewskich szkół ponadgimna-
zjalnych obejrzeli spektakl teatralny pt. „Labirynt” 
w wykonaniu objazdowego Teatru „Kurtyna” 
z Krakowa (6 kwietnia 2018r.). Sztuka miała cha-
rakter wychowawczo-profilaktyczny. Opowiadała 
o problemach alkoholowych w rodzinach i narko-
manii wśród młodzieży. Spektakl obejrzało łącznie 
450 uczniów z trzech szkół - ZST, ZSU-G i LiG. 
Powiat Pleszewski od lat współpracuje z teatrem 
„Kurtyna” przy realizacji „Programu profilaktyki 
uzależnień”.                                                    (tw)

 „Biała Sobota” z okazji Światowego Dnia 
Zdrowia odbyła się 7 kwietnia 2018 roku w ple-
szewskim szpitalu i cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców powiatu. Z bezpłatnych 
badań profilaktycznych skorzystało niemalże 400 
osób. Hasłem tegorocznej edycji było „Zdrowie 
dla wszystkich”. Akcję przeprowadziły wspólnie 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszewskie 
Centrum Medyczne oraz Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna.                            (tw)

 WDSU jest organizowane od 18 lat. To 
cykliczna impreza z zakresu promocji zdrowia 
i profilaktyki uzależnień. W tym roku festyn 
sportowo - kulturalny WDSU odbył się 30 
maja w Zespole Szkół Technicznych w Ple-
szewie z udziałem uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych z Pleszewa i Jarocina. Otwarcia 
imprezy dokonali: Wicestarosta Pleszewski 
Urszula Balicka, Starosta Jarociński Teodor 
Grobelny i dyrektor ZST Artur Kukuła.
 Rozgrywki Piłki Nożnej Chłopców wy-
grała reprezentacja ZSU-G Pleszew. I miejsce 
w Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt wy-
walczyły uczennice ZS Ponadgimnazjalnych  
nr 1 z Jarocina. Puchary i nagrody zwycięzcom 
wręczyli Starosta Pleszewski Maciej Wa-
sielewski  i gość honorowy Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marzena 
Wodzińska.
 Czynna była wystawa „Moje hobby”. Na 
parkingu ZST można było pojeździć gokartem. 
Warto było odwiedzić stanowiska edukacyjne 
Policji, Ratownictwa Medycznego (SOR) 
i Ratownictwa Wodnego (WOPR), punkt 
konsultacyjny PSS-E oraz strefę rozrywki 
Lokalnego Centrum Wolontariatu. 
 Festiwal piosenki Disco-Polo wygrał 
zespół wokalny z ZSP-P CKU Marszew. 
Zorganizowano konkurs plastyczny pod 
hasłem  „Uzależnieni od Niepodległości”. Re-
konstruktorzy z Drużyny Tradycji 70 PP 
i uczniowie technikum przygotowali wido-
wisko historyczne. Na koniec odbył się to-
warzyski mecz piłki siatkowej miedzy samo-
rządowcami Powiatu Pleszewskiego i MiG 
Pleszew. 

(tw) 

Biała sobota

Budżet obywatelski 
wg młodzieży 

Sztuka z przesłaniem

Wielkopolskie Dni 
„STOP - Uzależnieniom” 2018 

W ramach XVIII edycji WIELKOPOLSKICH DNI „STOP - 
UZALEŻNIENIOM” odbyły się turnieje piłki nożnej i koszy-
kowej, towarzyski  mecz samorządowców, konkurs piosenki 
Disco-Polo, inscenizacja historyczna, wystawy i zabawy. 
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 Z okazji 73. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej i zwycięstwa 
nad faszystowskimi Niemcami 8 maja br. przedstawiciele pleszewskiego 
starostwa i urzędu miasta złożyli wiązanki kwiatów w Miejscach Pamięci 
Narodowej na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie; pod Pomnikiem 
Ofiar Terroru Hitlerowskiego w latach okupacji i na zbiorowym grobie ofiar 
niemieckiego nalotu na Pleszew w pierwszym dniu wojny, 1 września 1939 
roku. 
 Hołd ofiarom ostatniej wojny oddali: naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Starostwa Powiatowego Piotr Fabisz, rzecznik prasowy starostwa 
Tomasz Wojtala, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej UMiG 
Pleszew Przemysław Marciniak oraz dyrektor Muzeum Regionalnego 
Adam Staszak. 

(tw)

 Władze Powiatu Pleszewskiego, Miasta 
i Gminy Pleszew, kombatanci, emerytowani 
żołnierze, działacze polityczni, harcerze, 
kibice i mieszkańcy uczcili 74. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Uro-
czystość zorganizowała Drużyna Tradycji 
70 Pułku Piechoty. 
 Apel odbył się 1 sierpnia 2018 r. na 
Placu Kościelnym w Pleszewie przed tablicą 
Pleszewskiego Ruchu Oporu. Poprowadził 
go d-ca grupy rekonstrukcyjnej Tomasz 
Wojtala. Na pamiątkę godziny „W” punk-
tualnie o godz. 17.00 w mieście zawyły 
syreny. Kibice z  „Wiary Lecha” odpalili 
race. Wiązanki kwiatów pod tablicą pamiąt-
kową złożyli: Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski, Wiceburmistrz Pleszewa 
Arkadiusz Ptak i  dyrektor MR Adam 
Staszak, delegacje Koła nr 4 Związku 
Żołnierzy WP i Stowarzyszenia Komba-

 Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w Pleszewie odbyły się przy pomniku „Chwały Artylerzystów” na Skwerze im. Płk. Mieczysława 
Mozdyniewicza w dn. 14 sierpnia, w przeddzień 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej’1920. 
 Wartę honorową pod pomnikiem objęli rekonstruktorzy z Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty w umundurowaniu historycznym. Uroczystość zor-
ganizował Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Koło nr 4 w Pleszewie. Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes Koła płk. w st. spocz. Ryszard 
Wiliński. 
 Kwiaty pod pomnikiem złożyła m.in. delegacja administracji i służb powiatowych w składzie: Wicestarosta Pleszewski Urszula Balicka, radny Rady 
Powiatu Leopold Lis oraz naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP podinsp. Anita Piechocka. Druga część uroczystości odbyła się w restauracji 
„Kasyno”. Zasłużeni działacze związku otrzymali odznaczenia. Starostwo Powiatowe w Pleszewie zostało wyróżnione dyplomem Związku Inwalidów 
Wojennych. 

(tw)

Święto 
Wojska 

Polskiego

Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności 2018

Rocznica Powstania 
Warszawskiego

tantów Płd. Wielkopolski oraz przedsta-
wiciele organizacji politycznych; PO, PiS 
i Stowarzyszenia „Pleszewianie”. 

(tw)
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Międzynarodowy mecz towarzyski 
Ammerland - Powiat Pleszewski

 Kolejna grupa przyjaciół z partnerskiego powiatu 
Ammerland gościa w Pleszewie. Tym razem przyjechali 
do nas piłkarze - oldboye z klubu sportowego FSV We-
stestede. Na stadionie miejskim w Pleszewie rozegrali 
mecz towarzyski z reprezentacją Powiatu Pleszewskiego 
(8 czerwca 2018 r). Gospodarze nie dali się pokonać 
i wygrali spotkanie 4:2. Oprócz zmagań sportowych 
goście z Niemiec wzięli udział w rekreacyjnym spływie 
kajakowym na rzece Prośnie, spotkaniu w Wiosce In-
diańskiej w Józefowie oraz odwiedzili festiwal kulinarny 
podczas DNI DOBRZYCY 2018. 

(tw)

 W ramach wymiany uczniowskiej z programu Erasmus + do Zespołu Placówek 
Specjalnych w Pleszewie przyjechały dzieci z Czech, Niemiec i Turcji wraz z opie-
kunami. 14 maja 2018 r. goście zostali serdecznie przyjęci w urzędzie powiatowym 
przez Starostę Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego. Były ciastka, upominki 
i wspólne zdjęcie przed urzędem. 

(tw)

 Delegacja Powiatu Pleszewskiego wzięła udział w wielkich 
obchodach jubileuszu 50 - lecia niemieckiej organizacji pomocy 
społecznej Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische So-
zialarbeit mbH z Wilhelmshaven (31 maja - 3 czerwca 2018 
roku). To instytucja zaprzyjaźniona z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Na jubileusz do Niemiec 
wyjechała z Pleszewa 8-osobowa delegacja z Wicestarostą 
Pleszewskim Urszulą Balicką na czele. Towarzyszyli jej: 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Andrzej 
Madaliński, radna Renata Reszel oraz dyrektor PCPR Gra-
żyna Kaczmarek ze współpracownikami.               (tw)

Na jubileuszu GPS 
Wilhelmshaven 
w Niemczech

Dzieci z Czech, Niemiec 
i Turcji z wizytą 
w Pleszewie 
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 Z okazji tegorocznych DNI PLESZEWA w piątek, 22 czerwca 2018r. 
w południe na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 rozegrany 
został towarzyski mecz piki nożnej o Puchar Burmistrza między drużyną 
Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, a reprezentacją Starostwa Powiatowego 
w Pleszewie. Mecz sędziował dyrektor ds. sportu spółki SPORT Pleszew 
i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Andrzej Madaliński. 
Spotkanie wygrali urzędnicy miejscy 5:2. 

(tw)

 ŚWIĘTO PROSNY zapoczątkowało sezon turystyczny 2018 w Powiecie Pleszewskim (6 maja 2018r.). Dla uczczenia 
100-lecia Niepodległości Polski w tym roku spływ kajakowy odbył się pod hasłem „Prosną ku wolności”, a kajakarze popłynęli 
z biało-czerwonymi flagami. Na postoju w Choczu zebrali się kajakarze, wędkarze oraz miłośnicy marszów nordic-walking. 
Zwycięzcy zawodów wędkarskich odebrali puchary Starosty Pleszewskiego. Regionalistka Zdzisława Flisińska z Chocza opo-
wiadała o historii miasta i znaczeniu rzeki, która dawniej stanowiła granicę między zaborami pruskim i rosyjskim. Po południu 
kajakarze dopłynęli do Nowej Wsi, gdzie odbył się Festyn Gminy Gizałki. Przyjechali rowerzyści z PTTK Pleszew i Kalisz. 
Odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP, Biegi Młodzieżowe oraz Turniej Wsi. Atrakcji nie brakowało.                     (tw)

 W Święto Bożego Miłosierdzia 8 kwietnia 2018r. z par-
kingu Starostwa Powiatowego w Pleszewie wyruszył XIV 
KOLARSKI RAJD PAPIESKI pod patronatem Starosty 
Pleszewskiego.  Rajd organizowany jest od czternastu lat. Jego 
celem jest uczczenie pamięci Papieża - Polaka Jana Pawła II. 
W rajdzie wystartowały grupy rowerowe z Jarocina, Kalisza, 
Ostrowa Wlkp., Wrześni, Szamotuł, Krotoszyna i Pleszewa. 
W tym roku trasa liczyła 16 kilometrów i wiodła z Pleszewa 
przez Nową Wieś - Łaszew - Taczanów - Czarnuszkę do 
Kowalewa. Współorganizatorami rajdu byli: Oddział PTTK 
Pleszew, Grupa Rowerowa MMAK, Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie, Biuro Turystyki „Gaedig Reisen”, Zajazd „Lottos” 
Pleszew oraz ZSP im. Jana Pawła II w Kowalewie.          (tw) 

  Przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie stanęła wiata na rowery. 
Kosztowała 11.836 zł. Większość środków na ten cel pochodziła z nagrody 
finansowej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jaką Powiat Ple-
szewski zdobył w 2017 roku za cykliczną organizację spływów kajakowych 
„Eko-Prosna” w XVIII 
edycji konkursu „Dzia-
łania proekologiczne 
i  prokulturowe w  ra-
mach strategii rozwoju 
województwa”. Pienią-
dze z nagrody należało 
wykorzystać na kolejne 
działania w dziedzinie 
ochrony środowiska. 
Wybór padł na wspar-
cie transportu rowero-
wego. Wiata posiada 
stojaki na 13 miejsc. 
Służy pracownikom 
i klientom urzędu.   

(tw)

Mecz z okazji DNI PLESZEWA Wiata na rowery

XIV KOLARSKI RAJD PAPIESKI

Kajakarze z flagami
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 Uczennica ZST Nicola Kaczmarek zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski w kat. Junior Młodszy - 56 kg na Mistrzostwach Pol-
ski w Kickboxingu, rozegranych w dn. 20-22 kwietnia 2018r. 
w Legnicy. Zawodniczka została powołana do reprezentacji 
Polski Juniorów Starszych na Mistrzostwa Świata we Włoszech. 
W uznaniu sukcesu młoda mistrzyni otrzymała list gratulacyjny 
od Rady Powiatu w Pleszewie (26 kwietnia 2018r.). Gratulacje 
złożyli przewodniczący Mirosław Kuberka, zastępcy Maria 
Górczyńska i Andrzej Madaliński oraz starosta Maciej Wa-
sielewski. 

(tw)

 Samorząd powiatowy uhonorował Okręgową 
Spółdzielnię Mleczarską Kowalew - Dobrzyca za 
zdobycie nagrody „ZŁOTY HIT 2017” w Kon-
kursie Gospodarczo-Samorządowym HIT Wiel-
kopolski z tytułu dynamiki sprzedaży produktów 
mleczarskich. Dyplom gratulacyjny odebrał prezes 
OSM Andrzej Forycki na XXXIII sesji Rady Po-
wiatu w Pleszewie w kwietniu 2018r. z rąk prze-
wodniczącego Mirosława Kuberki i Starosty Macieja 
Wasielewskiego. 

(tw)

ZŁOTY HIT 
dla mleczarni 
Kowalew 
- Dobrzyca

 Podczas sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 27 czerwca 2018 
r. wyróżniono ośmioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych za sukcesy 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
 Nagrodzeni zostali uczniowie ZSU-G: Mateusz Walendowski (I m. 
w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy BHP „Bezpiecznie od startu”), 
Miłosz Migaszewski (5 m. na XXIII Ogólnopolskim Turnieju w Zawo-
dzie Cukiernik i Piekarz we Wrocławiu; 4 m. na XXI Ogólnopolskim  
Turnieju Piekarskim im. Anny Butki w Poznaniu), Klaudia Hańćkowiak 
(finalista I Ogólnopolskiego Turnieju w Zawodzie Kucharz w Zabrzu).
 Rada wyróżniła uczniów Alberta Bandzwołka, Jacka Maciejewskiego 
i Igora Kałużnego z ZST za zdobycie 1 m. w eliminacjach wojewódzkich 
Turnieju Motoryzacyjnego oraz 12 m. w finale ogólnopolskim w Bia-
łymstoku. 
 Gratulacje otrzymali także Mikołaj Łukomski - uczeń II kl. I LO 
im. St. Staszica w Pleszewie za udział w XLIV Olimpiadzie Historycz-
nej, I m. w Konkursie Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie, 
Azji na UAM w Poznaniu i II m. w etapie okręgowym Olimpiady Zna-
jomości Afryki, a także Barbara Janiak - uczennica III kl. Gimnazjum 
Dwujęzycznego, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego 
i zdobywczyni I m. w Wielkopolsce w Konkursie Matematycznym MAT 
2018. 

(tw) 

Gratulacje dla 
Mistrzyni Kickboxingu

Doceniamy młode 
talenty 



1. Zdzisław Sierecki - „DOMER” SIERECKI Sp. J. Pleszew 

2. Maciej Woźniak - Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze w Kościelnej Wsi

3. Michał Michalak - P.P.H.U. „ROLBUD” w Lubomierzu

4. Henryk Walczak - P.H.U. w Taczanowie I

5. Tadeusz Rak - Prezes Zarządu Fabryki Maszyn Spożywczych  

„SPOMASZ” Pleszew SA

6. Sławomir Pisarski - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie,  

Zakład Murarsko - Betoniarski, Zakład Ślusarsko - Kotlarski w Lenartowicach

7. Henryk Kaczmarek - Gospodarstwo Uprawy Grzybów w Czerminie

8. Mieczysław Szczechowiak - Zakład Robót Inżynieryjnych  

Produkcyjno Handlowo Usługowy w Pniewach

9. Ryszard Cierniewski - „PŁOMYK CIERNIEWSCY” Sp. J. w Koźmińcu

10. Wiesław Wawrzyniak - P.H.P. Spółka z o.o. Niedźwiady

11. Anna Robaczyk - Zakład Masarski P.P.H.U. „ARO” w Gołuchowie

12. Dariusz Rusinek - Piekarstwo Cukiernictwo Handel w Pleszewie

13. Andrzej Forycki - Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  

Kowalew - Dobrzyca z/s w Kowalewie

14. „MULTEAFIL” Sp. z o.o. Dobrzyca 

15. Jan Raczkiewicz - Firma „RACZKIEWICZ” Jarocin

16. Zenon Jankowski, Mariusz Pluciński, Maciej Zawada - „DELTA” Sp. J. Pleszew

Sponsorzy 

Podziękowania  dla Rady Sołeckiej w Kowalewie, mieszkańców, 
organizacji i przedsiębiorców z Kowalewa

ORIGINAL


