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Z chlebem i wieñcem

Rolniczy trud

Nowe drogi powiatu

Kajakiem na Prosnê

Tablicê, upamiêtniaj¹c¹ prof. Micha³a Sobeskie-

go, filozofa, psychologa, kulturoznawcê i mi³oœnika sztu-

ki, ods³oniêto w jego rodzinnym mieœcie - Pleszewie.

Wielkopolanie zapamiêtaj¹ go g³ównie dlatego, ¿e

w 1919 roku by³ jednym z czterech za³o¿ycieli polskiego

uniwersytetu w Poznaniu. Na uroczystoœci obecny by³

m.in. prorektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, tak-

¿e pleszewianin, prof. dr hab. Bronis³aw Marciniak.
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L U D Z I E  i  W Y D A R Z E N I A

Miêdzynarodowy Dzieñ Muzyki obchodzony jest od 1975 roku.
Ustanowiono go na wniosek wybitnego dyrygenta Yehudi Menu-
hina. W Wielkopolsce od kilku lat okolicznoœciowe koncerty or-
ganizuj¹ szko³y i ogniska muzyczne, domy kultury oraz zespo³y
chóralne. W tym roku w wielu miastach województwa, znanych z
tradycji œpiewaczych, odbywa³y siê imprezy pod has³em „Wiel-
kopolskie œpiewanie”. 1 paŸdziernika, punktualnie o 17.00 po-
nad piêæ tysiêcy œpiewaków w ponad dwudziestu miastach i mia-
steczkach województwa wykona³o cztery obowi¹zkowe pieœni - 
„Marsz, Marsz Polonia”, „Bywaj dziewczê zdrowe”, „Gdzie stru-
myk p³ynie z wolna” i „Góralu, czy ci nie ¿al”. Sygna³ do rozpo-
czêcia œpiewu da³o radio „Merkury”. W Poznaniu wystêp odby³
siê w Centrum Kultury Zamek, a grup¹ dyrygowa³ osobiœcie prof.
Stuligrosz.

Do wspólnego koncertowania przy³¹czy³ siê tak¿e Pleszew.
W sali rekreacyjno-teatralnej Domu Pomocy Spo³ecznej zgro-
madzi³o siê ponad 70 osób: z Chóru Mêskiego „Harmonia, Chó-
ru „Lira” (dzia³aj¹cego przy Dziennym Domu Pomocy Spo³ecz-
nej), Chóru ¯eñskiego „Echo” (dzia³aj¹cego przy Polskim Zwi¹z-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) oraz chóru DPS-u. Na in-
strumencie klawiszowym akompaniowa³ Ryszard Furmankiewicz,
dyrygent chóru „Lira”.

Koncert w Pleszewie zorganizowa³o Starostwo Powiatowe.
Œwiêto muzyki odby³o siê z inicjatywy: Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu, Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Ani-

Magda ukoñczy³a Liceum Plastyczne w Poznaniu
oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Sztuki Stosowanej Schola Posna-
nienis o kierunku – malarstwo w architekturze, specjali-
zacja projektowanie witra¿u. W swym dorobku ma ju¿
dwie wystawy w Poznaniu i Kaliszu.

We wrzeœniu i paŸdzierniku jej prace mog¹ obejrzeæ
interesanci i goœcie Starostwa Powiatowego w Plesze-
wie. W urzêdzie pokazano 12 witra¿y oraz 7 du¿ych
obrazów olejnych. Szczególn¹ uwagê zwraca witra¿ sto-
j¹cy, sk³adany z trzech czêœci – tzw. parawan. Nieco-
dzienny nastrój stwarzaj¹ witra¿owe lampki. Œwiat³o,
które odbija siê w kolorowym szkle doskonale poprawia
nastrój w jesienne, pochmurne dni.

Wystawa w Starostwie rozpoczyna cykl prezentacji
artystów Ziemi Pleszewskiej. Pomys³odawc¹ ekspozy-
cji by³ Micha³ Karalus – Starosta Pleszewski, kulturo-
znawca i muzealnik, który zamierza w ten sposób pro-
mowaæ m³odych, zdolnych twórców z Powiatu Pleszew-
skiego.

Wystawa prac Magdaleny G³oskowskiej bêdzie czyn-
na przez miesi¹c w godzinach urzêdowania Starostwa.

Sylwia Paszkowiak

Wielkopolskie œpiewanie

Z inicjatywy w³adz powiatu odby³ siê w Pleszewie koncert z okazji Miêdzynarodowego Dnia Muzyki. 

Wyst¹pi³o oko³o 70 chórzystów.

macji Kultury, Wielkopolskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr oraz
Fundacji Chóru Stuligrosza Poznañskie S³owiki. Œpiewniki za-
pewni³a wszystkim uczestnikom „Gazeta Wyborcza”.

(tw)

Podczas koncertu z okazji Miêdzynarodowego Dnia Muzyki w Pleszewie

wyst¹pi³y po³¹czone chóry „Harmonia”, „Lira”, „Echo” i zespó³ z DPS-u.

Urz¹d przyjazny artystom
Z myœl¹ o promocji m³odych artystów z w³asnego regionu, na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika w Starostwie Powia-

towym w Pleszewie zorganizowano wystawê witra¿y i obrazów Magdaleny G³oskowskiej, m³odej artystki z Chocza.



Uroczystoœæ odby³a siê w pi¹tek 8 paŸ-
dziernika po po³udniu. Wœród goœci byli
przedstawiciele w³adz Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza: pleszewianin z pocho-
dzenia - prorektor uczelni prof. dr hab. Bro-
nis³aw Marciniak oraz dziekan Wydzia³u
Nauk Spo³ecznych UAM prof. dr hab. Jan
Grad.

Uczestnicy uroczystoœci z towarzysze-
niem orkiestry przemaszerowali z rynku
ulic¹ Poznañsk¹ do Muzeum Regionalne-
go. Tablica prof. Sobeskiego zosta³a wmu-
rowana w œcianê frontow¹ muzeum. Tabli-
cê zaprojektowa³ dyrektor muzeum Jerzy
Szpunt, a odlew wykonano w firmie Juliu-
sza Kwieciñskiego.

Ceremoniê poprowadzi³ dyrektor LO An-
drzej Szymañski. Najpierw odegrano hymn
pañstwowy, a nastêpnie starosta, bur-
mistrz, przewodnicz¹cy rady powiatu, prze-
wodnicz¹cy rady miejskiej oraz prorektor
UAM wspólnie dokonali ods³oniêcia tabli-
cy. - Ta tablica bêdzie przypomina³a miesz-
kañcom naszego powiatu, ¿e tu - w Ple-
szewie urodzi³ siê prof. Micha³ Sobeski.
Warto o nim pamiêtaæ! – powiedzia³ staro-
sta Micha³ Karalus.

Na tr¹bce odegrano hejna³ miasta. Chór
„Ave Sol” zaœpiewa³  „Gaude Mater”. Po ce-
remonii przed muzeum w pobliskim Liceum

I N F O RM A C J E
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Tablica ku czci profesora
Pleszewski akcent obchodów 85-lecia UAM

Tablicê prof. Micha³a Sobeskiego,

jednego z za³o¿ycieli Uniwersytetu

Poznañskiego, ods³oniêto w jego ro-

dzinnym mieœcie Pleszewie.

Przemarsz goœci z rynku pod muzeum regionalne

Ogólnokszta³c¹cym im. S. Staszica odby-
³a siê uroczysta, po³¹czona sesja rady po-
wiatu i rady miejskiej. Wyk³ad na temat
¿ycia i pracy naukowej prof. Sobeskiego
wyg³osi³a prof. dr hab. Anna Maciejewska-
Jamroziakowa z Zak³adu Estetyki WNS
UAM. O atmosferze domu Sobeskich mówi³
potomek rodziny - £ukasz Jezierski z Po-
znania. Babcia £ukasza Jezierskiego by³a
siostr¹ ¿ony profesora - Barbary Sobeskiej
z domu Starczewskiej.

Zrodzi³ siê pomys³, aby uczestnicy
marcowej pielgrzymki do Watykanu oraz
wszyscy mieszkañcy Powiatu Pleszew-
skiego, którzy odwiedzili Ojca Œwiêtego
w Watykanie od pocz¹tku jego pontyfika-
tu, ufundowali tablicê pami¹tkow¹.

Na tablicy zostan¹ wyryte s³owa, któ-
re w marcu tego roku Papie¿ Jan Pawe³
II skierowa³ do grupy Pleszewian podczas
audiencji.

Tablica pami¹tkowa zostanie wykona-
na z piaskowca. Umieszczone na niej

Prorektor Marciniak otrzyma³ od w³adz
powiatu pleszewskiego akt fundacyjny dru-
giej tablicy prof. Sobeskiego, która ozdobi
holl gmachu Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê koncertem
chórów „Ave Sol” pod batut¹ Marcina Mi-
chalaka oraz Chóru Kameralnego UAM,
którego dyrygentem jest Krzysztof Szy-
dzisz.

(tw)

Na pami¹tkê pielgrzymowania
 - Cieszê siê, ¿e mogê goœciæ przedstawicieli w³adz i mieszkañców Pleszewa –

m.in. te s³owa papie¿a Jana Paw³a II, wypowiedziane w Watykanie 9 marca 2004

roku, zostan¹ wyryte na tablicy pami¹tkowej z piaskowca. Jej ods³oniêcie planowa-

ne jest w I rocznicê pielgrzymki Pleszewian do Rzymu.

bêd¹, obok s³ów Papie¿a, tak¿e jego po-
dobizna, a tak¿e herby: Stolicy Apostol-
skiej, Powiatu Pleszewskiego i miasta
Pleszewa. Miejscem zamontowania tabli-
cy by³aby œciana budynku Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Pleszewie od strony Pla-
cu Wolnoœci im. Jana Paw³a II. Wymiary
tablicy to: szerokoœæ – 80 cm, wysokoœæ
– 120 cm i gruboœæ – 5 cm. Koszt wyko-
nania szacuje siê na 5.000 z³. Uroczy-
stoœæ poœwiecenia tablicy odbêdzie siê w
marcu 2005 roku - w I rocznicê wyjazdu

Pleszewian do Rzymu.
Z inicjatyw¹ wykonania takiej pami¹t-

ki wyst¹pi³a grupa uczestników piel-
grzymki. Darczyñcy wp³acaæ bêd¹ dobro-
wolne kwoty, a zebrana suma pokryje
koszt zakupu piaskowca i wykonania li-
ter. Z apelem o datki zwrócili siê do wier-
nych  proboszczowie pleszewskich para-
fii. Ofiary na ten cel mo¿na dokonywaæ
w Domu Pomocy Spo³ecznej w  Plesze-
wie u pañ: Barbary Jaroszewskiej i Kingi
Baszyñskiej. Zachêcamy równie¿ przed-
siêbiorców do udzia³u w ufundowaniu ta-
blicy. Patronat  nad zbiórk¹ objê³y dwie
redakcje: „Gazeta Pleszewska” i „¯ycie
Pleszewa”.

(tw)
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Oficjalne oddanie chodnika i mostku do u¿ytku nast¹pi³o 22

wrzeœnia. W uroczystoœci  uczestniczyli samorz¹dowcy, miesz-

kañcy i dziennikarze. Przeciêcia symbolicznej szarfy przy wej-

œciu na k³adkê dokonali: przewodnicz¹cy rady powiatu Bogdan

Skitek, przewodnicz¹cy rady gminy Dobrzyca Zbigniew Szóstak,

wójt Dobrzycy Zdzis³aw WoŸniak, dyrektor Powiatowego Zarz¹-

du Dróg Halina Meller oraz so³tys Fabianowa Mieczys³aw Bed-

narek. Most i chodnik poœwiêcili dwaj proboszczowie: ks. Kazi-

mierz Pyrzyk z Lutynii oraz ks. Marek Piekarski z Soœnicy.

Chodnik ma d³ugoœæ 375 metrów bie¿¹cych. Biegnie wzd³u¿

ul. Pleszewskiej (droga powiatowa Dobrzyca-Kowalew), na od-

cinku od skrzy¿owania z drog¹ na Kotlin (przy przystanku auto-

busowym), a¿ do skrêtu na Lutyniê. Inwestycjê rozpoczêto ju¿

w 2002 roku. Zadanie kosztowa³o w sumie 302. 798, 87 z³. Aby

mo¿na by³o u³o¿yæ chodnik gmina Dobrzyca przekaza³a nieod-

p³atnie grunt przylegaj¹cy do pasa drogowego.

O budowê ci¹gu pieszego z Fabianowa do Lutyni apelowa³

wczeœniej Starosta Pleszewski Micha³ Karalus, wójt gminy Do-

brzyca Zdzis³aw WoŸniak oraz mieszkañcy i Rada So³ecka Fa-

bianowa. Interpelacjê w tej sprawie sk³adali na sesji rady po-

wiatu radni: Kazimierz Maciejewski i Rajmund Matyniak.

Inwestycja poprawi³a warunki bezpieczeñstwa na tym odcin-

ku. Wczeœniej dosz³o w tym rejonie do kilku wypadków œmier-

telnych. So³tys Fabianowa Mieczys³aw Bednarek, rada so³ecka

oraz kierownik rewiru dzielnicowych w Dobrzycy asp. szt. Ja-

nusz Grzyb w piœmie do Zarz¹du Dróg Powiatowych t³umaczy-

li, ¿e chodnik w tym miejscu jest niezbêdny, aby zapewniæ bez-

pieczeñstwo uczniów, dochodz¹cych tamtêdy do szko³y w Lu-

tyni. Teraz rodzice mog¹ ju¿ spaæ spokojnie.

Powiat planuje te¿ modernizacjê nawierzchni drogi w Fabia-

nowie. Pieni¹dze na ten cel maj¹ pochodziæ z funduszy struk-

turalnych Unii Europejskiej. Przy okazji tego remontu powstan¹

barierki, oddzielaj¹ce chodnik od jezdni.                                  (tw)

fot. T. Wojtala

FABIANÓW

Bezpieczna droga do szko³y
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie odda³ do u¿ytku kolejn¹, wa¿n¹  inwestycjê

drogow¹. Mieszkañcy Fabianowa mog¹ siê cieszyæ z zakoñczenia budowy chodnika oraz

k³adki dla pieszych nad rzeczk¹ Lutynk¹.

Nowy chodnik ma d³ugoœæ 375 metrów

Fabianów to chyba jedyna miejscowoœæ w Powiecie Pleszewskim, która

ma trzy mosty w jednym miejscu:

wiadukt kolejki w¹skotorowej,

most drogowy i now¹

k³adkê dla pieszych.

Pierwszy spacer nowym chodnikiem po oficjalnym otwarciu

Otwarcie chodnika i k³adki nad rzeczk¹ Lutynk¹. Wstêgê przecina

so³tys Fabianowa Mieczys³aw Bednarek
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Spójna i dobrze rozwiniêta sieæ drogo-
wa, spe³niaj¹ca obowi¹zuj¹ce standardy
jest jednym z czynników wp³ywaj¹cych na
rozwój spo³eczno – gospodarczy regionu.
W 2004r. na drogach powiatu pleszew-
skiego podjêto wiele inwestycji drogo-
wych, których ogólny koszt wyniós³ oko³o
3,6 mln. z³.

Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika
zakoñczono inwestycjê drogow¹ na odcin-
ku Kuczków – Wszo³ów o d³ugoœci 2,96
km. W ramach prac modernizacyjnych wy-
równano istniej¹cy profil oraz po³o¿ono
nawierzchniê œcieraln¹ z masy mineralno
– bitumicznej. Koszt inwestycji to ponad
milion z³otych. Przedsiêwziêcie to zreali-
zowano w ramach programu SAPARD,
z którego pozyskano 43% kwoty oraz dziê-
ki wsparciu samorz¹dów gmin Pleszew
i Go³uchów, które z bud¿etu pokry³y 46%
kosztów inwestycji.

Obecnie trwa przebudowa drogi na uli-
cy Szpitalnej w Pleszewie. Ca³kowity koszt
tego zadania to 200.000 z³otych. Moder-
nizacja drogi jest mo¿liwa dziêki zaanga-

Powiat koñczy lub realizuje obecnie kilka inwestycji drogowych. Najwa¿niejsza z nich to modernizacja

nawierzchni na drodze Pleszew-Chocz, budowa drogi Kuczków-Wszo³ów oraz po³o¿enie nowego chodnika

przy ul. Poznañskiej. Powiat partycypuje te¿ w kosztach remontu ul. Szpitalnej.

¿owaniu Miasta i Gminy Pleszew, która na
ten cel przeznaczy³a 30% potrzebnej
sumy. Powiat wy³o¿y³ 70% potrzebnych
œrodków.

Na terenie miasta jest realizowany
I etap przebudowy chodników wzd³u¿ uli-
cy Poznañskiej w Pleszewie. Przedsiê-
wziêcie to objê³o odcinek po obu stronach
ulicy Poznañskiej od Rynku do ulicy £¹ko-
wej i po prawej stronie od budynku Pocz-
ty Polskiej do siedziby PZU ¯ycie S.A.
Koszt tej inwestycji to  ponad 240.000 z³.
W przedsiêwziêciu partycypowa³ równie¿
samorz¹d miejski, który przeznaczy³ na tê
inwestycjê  30%  potrzebnej kwoty.

Do 15 listopada bêdzie zakoñczona
modernizacja drogi powiatowej relacji Ple-
szew – Chocz na d³ugoœci 5,363km. Koszt
przedsiêwziêcia wynosi oko³o 1,5 mln. z³,
z czego 32% pochodzi z rezerwy inwesty-
cyjnej Ministerstwa Infrastruktury, 56%
z Powiatu, resztê potrzebnej sumy wyasy-
gnowa³y gminy Czermin i Chocz.

Sylwia Paszkowiak

fot. R. Czajczyñski, T. WojtalaNowy chodnik przy ul. Poznañskiej

Wyremontowana ulica Szpitalna

Inwestujemy w drogi

Roboty na drodze Pleszew - Chocz
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Z okazji Dnia Nauczyciela kilkuna-

stu wyró¿niaj¹cych siê pedagogów ze szkó³

ponadgimnazjalnych i placówek oœwiato-

wych otrzyma³o nagrody starosty pleszew-

skiego. Najlepsi nauczyciele zostali wytypo-

wani przez dyrektorów szkó³. Ich kandyda-

tury zaakceptowa³y rady pedagogiczne. Sta-

rosta Micha³ Karalus wrêczy³ nauczycielom

dyplomy na spotkaniu w starostwie, które

odby³o siê w poniedzia³ek  18 paŸdziernika.

 (tw)

Album jest unikatow¹ publikacj¹, wy-

dan¹ w bardzo atrakcyjnej formie graficznej,

w sztywnej ok³adce. Publikacjê wydrukowa-

no na papierze kredowym. Pojedynczy eg-

zemplarz zawiera ponad 160 zdjêæ, rozmiesz-

czonych na 110 stronach. Album prezentuje

zdjêcia z przesz³oœci i teraŸniejszoœci Ziemi

Pleszewskiej. Mo¿na tu obejrzeæ m.in. foto-

grafie zabytków (zamki, pa³ace, koœcio³y, wia-

traki), portrety wybitnych

P l e s z e w i a n

(prof.

Micha³ So-

beski, hrabia Antoni Ta-

czanowski, starosta Artur Szenic, genera³ Au-

gustyn Gorzeñski, premier Stanis³aw Miko³aj-

czyk, ksiê¿na Izabela Dzia³yñska), widoki piêk-

nej przyrody (krajobrazy, pola, jeziora, rzeki,

Lista nauczycieli  nagrodzonych nagrod¹

Starosty Pleszewskiego z okazji

Dnia Edukacji Narodowej:

1. Magdalena Liskowska ZSU-G

2. Maria Rzepka ZSU-G

3. El¿bieta Garbarczyk LO
4. £ucja Banaœ-Kasperska LO
5. Beata £ochyñska ZSzSp

6. Wies³awa Pszczó³kowska ZSzSp
7. Gra¿yna Borkowska ZS RCKU

8. Bo¿ena Biernacka ZS RCKU
9. Jerzy Oleksy ZS RCKU
10. Barbara Ka³u¿na ZST

11. Jacek Miku³a ZST
12. Rados³awa Biernat ZPOW

13. Roman Paruszewski CKP

Nagrody dla wzorowych nauczycieli

Powiat w fotografii
Album „Piêkno Powiatu Pleszewskiego” to najnowsze

wydawnictwo promocyjne Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

lasy, pomniki przyrody), zdjêcia charaktery-

stycznych budynków publicznych, rzeŸb ludo-

wych, o³tarzy koœcielnych, pomników. Album

jest niejako przewodnikiem, prezentuj¹cym

walory turystyczne Ziemi Pleszewskiej. Nie

brak tu ujêæ z imprez plenerowych, kultural-

nych i sportowych.

Album „Piêkno Powiatu Pleszew-

skiego” zosta³ wydany

w nak³adzie 1.100 eg-

zemplarzy, w dwóch

wersjach jêzyko-

wych: polskiej (840

egz.) i angielskiej

(260 egz.). Czêœæ

albumów prze-

znaczona jest

dla celów pro-

m o c y j n y c h

powiatu, a czêœæ jest

dostêpna w sprzeda¿y. Urzêdy gmin

zamówi³y po 100 sztuk.

Kolorowy album o Powiecie Pleszew-

skiej jest dobrym upominkiem dla goœci z in-

nych regionów Polski i goœci zagranicznych,

odwiedzaj¹cych nasz powiat. Pierwsze akcy-

densowe (przed drukiem seryjnym) egzempla-

rze albumu Pleszewianie wrêczyli Papie¿owi

Sprzeda¿ albumu prowadzi Biuro Obs³ugi

Interesanta Starostwa Powiatowego w

Pleszewie. Cena wynosi 30 z³.

Janowi Paw³owi II oraz ambasadorowi Polski

w Watykanie, rodowitej  Pleszewiance, pani

premier Hannie Suchockiej. Okazj¹ by³a mar-

cowa pielgrzymka do Rzymu. Wydawnictwo

otrzymali tak¿e: arcybiskup Stanis³aw Dziwisz,

biskup kaliski ks. Stanis³aw Napiera³a oraz ks.

pra³at Henryk Szymiec z Pleszewa.

Prezenty w postaci albumu seryjnego

ofiarowano m.in. wójtom gmin pleszewskich

podczas Do¿ynek Powiatowych, radnym,

dziennikarzom, goœciom z Niemiec i S³owa-

cji, zwyciêzcom zawodów sportowych pod-

czas Wielkopolskich Dni „STOP” Uzale¿nie-

niom. Kilkanaœcie egzemplarzy trafi³o do Bi-

blioteki Publicznej i jako nagrody w konkursie

czytelniczym.                                            (tw)

Wœród wyró¿nionych by³a polonistka £ucja Banaœ-Kasperska z pleszewskiego Liceum

Ogólnokszta³c¹cego im. St. Staszica

www.pleszew.starostwo.gov.plBiuletyn powiatowy Nr 2/2004 - 6 -

F
o
t.
  
R

. 
C

za
jc

zy
ñ
s
k
i



www.pleszew.starostwo.gov.pl Biuletyn powiatowy Nr 2/2004- 7 -

WYW I A D

Jaka jest obecnie procedura rejestracji samochodów?

Od pocz¹tku wrzeœnia dzia³a w Wydziale Komunikacji

Starostwa Powiatowego w Pleszewie nowy system rejestra-

cji „Pojazd”, bêd¹cy elementem Centralnej Ewidencji Pojaz-

dów i Kierowców. Procedura rejestracji w nowym systemie

ró¿ni siê od poprzedniej form¹ wprowadzania danych do sys-

temu. Polega on na wczeœniejszym wprowadzeniu nume-

rów tablic i druków do magazynu systemu. Pobierane s¹ one

przez u¿ytkowników i nadawane pojazdom przy rejestracji.

Po zakoñczeniu procesu rejestracji i po uzyskaniu potwier-

dzenia z odpowiednich organów, dane przekazywane s¹ do

Pañstwowej Wytwórni Papierów Wartoœciowych  S.A w War-

szawie, w celu personalizacji dowodów rejestracyjnych.

W ci¹gu siedmiu dni roboczych dowód rejestracyjny sperso-

nalizowany zostaje odes³any poczt¹ kuriersk¹ do tutejszego

starostwa.

Jak sprawdza siê nowy system?

System „Pojazd” jest bardziej dopracowany w porów-

naniu z poprzednim sposobem rejestracji. Miêdzy innymi dla-

tego, ¿e istnieje mo¿liwoœæ przekazywania w formie elektro-

nicznej danych do organów podatkowych, urzêdów skarbo-

wych, co w poprzednim systemie robi³o siê rêcznie.

W przypadku pomy³ek jest mo¿liwoœæ korekty. Takich

mo¿liwoœci nie by³o w poprzednim systemie. Tu w urzêdzie

mamy mo¿liwoœæ podgl¹du spersonalizowanego dowodu re-

jestracyjnego, przygotowanego przez Pañstwow¹ Wytwór-

niê Papierów Wartoœciowych w Warszawie. W przypadku

stwierdzenia b³êdnych zapisów w danych przekazanych do

PWPW S.A. na zamówieniu, mo¿emy wycofaæ zamówienie

i po dokonaniu korekty ponownego jego z³o¿enia.

Jednym z mankamentów systemu jest ubogi katalog

pojazdów. Jednak¿e zostanie on w nied³ugim czasie uzupe³-

niony. Mo¿emy natomiast z³o¿yæ zamówienie do Instytutu

Transportu Samochodowego w Warszawie na sklasyfikowa-

nie marki i modelu pojazdu rejestrowanego, a nie bêd¹cego

w katalogu systemowym.

Wszelkie problemy dotycz¹ce systemu na bie¿¹co

zg³aszamy do PWPW Warszawa celem wziêcia pod uwagê

i dokonania zmian w systemie.

Ile trwa jedna rejestracja?

W pierwszych dniach funkcjonowania nowego syste-

mu „Pojazd”, rejestracja trwa³a nieco d³u¿ej ni¿ teraz, tj. oko³o

20-25 minut. Obecnie pracownicy Wydzia³u Komunikacji na-

byli wprawy w obs³udze programu i czas rejestracji zosta³ skró-

cony do 15 minut. Wszelkiego rodzaju nowoœci, wprowadza-

ne przez PWPW S.A., wykonujemy bez wiêkszych problemów.

NOWY SYSTEM REJESTRACJI POJAZDÓW W PRAKTYCE

Teraz mamy system „Pojazd”
Rozmowa z RENAT¥  GARSZTK¥

- naczelnikiem Wydzia³u Komunikacji Starostwa

Powiatowego w Pleszewie
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„Od pocz¹tku paŸdziernika obserwujemy znaczny spadek liczby

rejestrowanych aut. Rynek sprzeda¿y samochodów ju¿ siê nasyci³.

W naszym wydziale jest mniejszy ruch” - mówi  Renata Garsztka

Ile pojazdów jest rejestrowanych dziennie?

We wrzeœniu Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powia-

towego w Pleszewie rejestrowa³ dziennie oko³o 10-15 aut

sprowadzonych z zagranicy. W miesi¹cu sierpniu br. by³o to

20-30 samochodów dziennie. Od maja do sierpnia br. zare-

jestrowaliœmy w sumie 2.100 pojazdów. W zwi¹zku z tym

wydano 2.100 pozwoleñ czasowych oraz oko³o 2.500 sta-

³ych dowodów rejestracyjnych. Od paŸdziernika obserwuje-

my znaczny spadek liczby rejestrowanych aut. Rynek sprze-

da¿y samochodów ju¿ siê nasyci³. Sprzedaje siê ich mniej

ni¿ jeszcze miesi¹c temu. Przez to jest mniej rejestracji.

Jaki jest koszt uruchomienia systemu?

W celu wprowadzenia nowego systemu Starosta

Pleszewski zosta³ zobowi¹zany do wykonania odpowied-

niej instalacji oraz przygotowania pomieszczenia na tzw.

serwerowniê (zaplecze techniczne z serwerem). W zwi¹z-

ku z tym na potrzeby wydzia³u komunikacji zaadaptowano

s¹siednie biuro. Zainstalowano w nim serwer i szafê kro-

sow¹ (szafa przy³¹czeniowa wszystkich jednostek robo-

czych, tj. stanowisk komputerowych). Koszt  przystoso-

wania pomieszczenia wyniós³ oko³o 7.000 z³. Nowy ser-

wer s³u¿y zarówno do przesy³ania danych do Systemu Po-

jazdów, ale tak¿e do Systemu Kierowców.

Ponadto urz¹d zosta³ zobowi¹zany do przygotowania

danych do migracji z systemu u¿ywanego wczeœniej do no-

wego systemu. Koszty zwi¹zane z migracj¹ wynios³y tutej-

szy urz¹d 18.000 z³ plus VAT. Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-

nych i Administracji zrefunduje starostwu czêœæ tych wydat-

ków. Otrzymamy kwotê 7.440 z³. Jest ona uzale¿niona od

iloœci mieszkañców. Przelicznik jest nastêpuj¹cy  - 6.000 z³

na ka¿de 50.000 mieszkañców.



I N F O RM A C J E

Wybory na to stanowisko odby³y siê 15 wrze-
œnia w Warszawie. Micha³ Karalus pe³ni³ ju¿ tê
funkcjê poprzednio, gdy by³ jeszcze wicestarost¹.

 Jednym z g³ównych celów komisji, któr¹ bê-
dzie kierowaæ Micha³ Karalus, jest lobbowanie na
rzecz zmian legislacyjnych, dotycz¹cych finanso-
wania instytucji kultury przekazanych powiatom,
takich jak muzea, teatry i domy kultury. Wiele sa-
morz¹dów lokalnych nie jest w stanie samodziel-
nie utrzymaæ obiektów kulturalnych, które znajduj¹
siê na ich terenie.

Jesieni¹ komisja zamierza zorganizowaæ Fo-
rum Kultury w Warszawie z udzia³em samorz¹-
dowców i Ministra Kultury. Obecnie powiaty nie
otrzymuj¹ ¿adnych specjalnych œrodków na ten
cel. Chc¹c utrzymaæ instytucje kultury, musz¹
wygospodarowaæ œrodki z w³asnych bud¿etów.
Wyjœciem mo¿e byæ opracowanie np. algorytmu,

który pozwoli naliczaæ dodatkowy dochód powia-

tom na prowadzenie instytucji kultury. – Inaczej

kultura zawsze bêdzie przegrywaæ z oœwiat¹,

Na czele komisji kultury
Starosta pleszewski Micha³ Karalus zosta³ jednog³oœnie wybrany przewodnicz¹cym Komisji Kultury

Zwi¹zku Powiatów Polskich.

opiek¹ spo³eczn¹ czy z drogami – mówi Micha³
Karalus. Innym sposobem mo¿e byæ, na wzór lan-
dów niemieckich, solidarne finansowanie tych in-
stytucji przez samorz¹dy kilku szczebli, w wiêc
gminy, powiat i województwo. Takie wspó³dzia³a-
nie w dziedzinie kultury jest w Niemczech i Fran-
cji wspierane dodatkowo przez pañstwo.

Komisja kultury ZPP chce przedstawiæ listê ok.
40 instytucji, które ze wzglêdu na swoje funkcje,
zasiêg dzia³ania, liczbê odbiorców i misjê do spe³-
nienia, powinny byæ finansowane, b¹dŸ przez
Sejmiki Wojewódzkie, b¹dŸ przez pañstwo. Po-
zytywnym przyk³adem rozwi¹zania  tego typu pro-
blemów jest Dobrzyca. 2 lata temu Zespó³ Parko-
wo-Pa³acowy w Dobrzycy, dziêki staraniom staro-
sty Micha³a Karalusa, zosta³ przekazany Marsza³-
kowi Województwa Wielkopolskiego. Drugi przy-
padek to przejêcie muzeum w Lipcach Rejmon-

towskich przez powiat sochaczewski. Wczeœniej

tê placówkê utrzymywa³ s¹siedni powiat ¿yrardow-

ski jako filiê swojego muzeum. Ale to tylko dwa

pozytywne przyk³ady wspó³pracy samorz¹dów
w tej dziedzinie.

W dniach 13-14 paŸdziernika starosta prze-
bywa³ w Krakowie na III Kongresie „Kultura – go-
spodarka - media”. Wyg³osi³ tam referat na temat
sytuacji instytucji kultury przekazanych powiatom.
W³aœnie teraz do naszego powiatu przychodz¹ an-
kiety ze wszystkich powiatów w Polsce, zawiera-
j¹ce dane o instytucjach kultury w poszczególnych
powiatach.

- Nikt w Polsce, nawet instytucje naukowe

badaj¹ce problem uczestnictwa Polaków w kultu-

rze, nie interesuje siê losem powiatowych insty-

tucji kultury. Los wielu z nich jest zagro¿ony.  W³a-

œnie zadaniem Komisji Kultury ZPP jest zwróce-

nie uwagi na ten obszar i sformu³owanie wniosków,

adresowanych do rz¹du, Sejmu i samorz¹dowców.

Moj¹ komisjê czeka trudne zadanie – mówi Mi-

cha³ Karalus, przewodnicz¹cy Komisji Kultury

Zwi¹zku Powiatów Polskich.

 (tw)

Do Starostwa Powiatowego w Pleszewie

wp³ynê³o ogó³em oko³o 1.460 wniosków o sty-

pendia: prawie 860 od uczniów szkó³ ponagim-

nazjalnych oraz oko³o 600 wniosków od stu-
dentów.

Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie progra-

mem stypendialnym i ograniczone œrodki finan-

sowe, pomocy nie otrzymaj¹ wszyscy chêtni.
Zgodnie z regulaminem stypendia zostan¹ przy-
znane uczniom i studentom tylko z rodzin o naj-

ni¿szych dochodach i najtrudniejszej sytuacji ma-

terialnej.
Celem programu stypendialnego jest wyrów-

nywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y z du¿ych

miast, ma³ych miasteczek i wsi. O stypendia mo-

gli siê staraæ uczniowie szkó³ ponadgimnajalnych
z obszarów wiejskich (a wiêc z wy³¹czeniem mia-
sta Pleszew) oraz studenci, zamieszkali na tere-

nie Powiatu Pleszewskiego. Jednym z warunków

by³o rozpoczêcie nauki w szkole lub uczelni w roku

Stypendia dla uczniów

i studentów
53 studentów i 617 uczniów z Powiatu Pleszewskiego otrzyma stypendia socjalne

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

W  Powiecie Pleszewskim stypendia otrzyma:

- 617 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych (licea, technika, które koñcz¹ siê egzaminem

dojrza³oœci) – w wysokoœci do 700 z³ w roku szkolnym 2004/2005, tj. do 70 z³ / miesi¹c  (nauka
trwa 10 miesiêcy). Nie bêdzie to gotówka, ale zgodnie z regulaminem refundacja kosztów, np.

zakwaterowania w bursie lub internacie, posi³ków w sto³ówce, zakupu podrêczników, dojazdu do
szko³y, czesnego za naukê w szkole niepublicznej, posiadaj¹cej uprawnienia szko³y publicznej,
innych op³at i wydatków (strój sportowy, encyklopedie, s³owniki, zeszyty, materia³y piœmiennicze).

- 53 studentów – w wysokoœci 1.350 z³  w roku akademickim 2004/2005, tj. 150 z³ /
miesi¹c (rok akademicki trwa 9 miesiêcy). Studenci otrzymaj¹ pomoc w formie pieniê¿nej.

ukoñczenia gimnazjum lub szko³y ponadgimna-

zjalnej ( tzn. ¿e nie mog³o byæ przerwy

w nauce).

Starostwo Powiatowe w Pleszewie z³o¿y³o
w Urzêdzie Marsza³kowskim w Poznaniu zbior-

czy wniosek na program stypendialny ju¿ 28

wrzeœnia.
Regu lamin  p rzyznawan ia  s t ypend iów

z funduszu unijnego pleszewscy radni przyjêli

na sesji Rady Powiatu Pleszewskiego 30 wrze-

œnia. Pocz¹tkowo planowano obj¹æ stypendia-
mi jedynie 423 uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych, ale przyznaj¹c im wiêksz¹ kwotê - do 100

z³ miesiêcznie. O obni¿enie wartoœci stypen-

dium do maksimum 70 z³ miesiêcznie i rozsze-
rzenie przez to pomocy o dodatkowe 185 osób,
wnioskowa³ radny Tadeusz Rak, przewodnicz¹-

cy Klubu Radnych Forum Samorz¹dowego Zie-

mi Pleszewskiej. Radni przeg³osowali tê zmia-
nê.

Prawa jazdy na podstawie Ustawy „Prawo o ru-
chu drogowym” oraz rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury podlegaj¹ obowi¹zkowej wymianie. Warun-
ki i terminy wymiany zosta³y okreœlone w rozporz¹-
dzeniu. Do 31 grudnia 2004 r wymianie podlegaj¹
prawa jazdy, wydane w okresie od dnia 1 stycznia
1984r. do dnia 30 kwietnia 1993r. Dokumenty praw
jazdy po terminie ich wymiany trac¹ wa¿noœæ.

Okres oczekiwania na spersonalizowanie pra-
wa jazdy w Pañstwowej Wytwórni Papierów War-
toœciowych S.A. w Warszawie wynosi, zgodnie
z umow¹, 14 dni. W zwi¹zku z powy¿szym Wy-
dzia³ Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ple-
szewie przypomina o obowi¹zkowej wymianie
praw jazdy. Jednoczeœnie apeluje do kierowców
o to, aby nie czekali z dope³nieniem tego obowi¹z-
ku. Wczeœniejsze z³o¿enie wniosków odci¹¿y tu-
tejszy wydzia³ komunikacji, usprawni jego pracê
oraz z³agodzi okres oczekiwania.

Do wniosku o wymianê prawa jazdy nale¿y do-
³¹czyæ:

- wyraŸn¹ fotografiê o wymiarach 3,5 X 4,5
cm, przedstawiaj¹c¹ osobê bez nakrycia g³owy
i okularów z ciemnymi szk³ami, aby ukazywa³a g³o-
wê  w pozycji lewego pó³profilu

- kserokopiê dokumentu podlegaj¹cego wy-
mianie

- dowód uiszczenia op³aty za wymianê doku-
mentu, tj. 70 z³

Op³ata skarbowa wynosi 5 z³ na wniosek plus
0,50 z³ za ka¿dy za³¹cznik oraz op³ata ewidencyj-
na w wysokoœci 1 z³                                                 (rg)

„Prawka”

do wymiany
Do koñca tego roku nale¿y wymieniæ stare

prawa jazdy, wydane w okresie od stycznia

1984 roku do kwietnia 1993 roku. Wydzia³ Ko-

munikacji apeluje do kierowców, aby nie od-

wlekali tego obowi¹zku do ostatniej chwili.
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Jakub Banasiak
Redaktor Naczelny

„Faktów Pleszewskich”
PR-0718 R/9/04

SPROSTOWANIE

Zgodnie z art. 31 Prawa prasowego proszê o opublikowanie sprostowania
nastêpuj¹cej treœci:

W „Faktach Pleszewskich” ukaza³ siê artyku³ pt. „Starosta zgubi³ szafê”. Redakc-
ja otrzyma³a wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ w tej sprawie, a mimo to wysnu³a zupe³ni inne
i b³êdne wnioski. W zwi¹zku z tym, raz jeszcze informujê, ¿e w chwili komisyjnego
przejêcia obiektu przy ul. Poznañskiej 30 od SP ZOZ przez Starostwo Powiatowe
w Pleszewie, przedmiotowej „szafy” nie by³o wewn¹trz gmachu. Dlatego obwinianie
starosty o „zgubienie szafy” jest niestosownie. Po raz drugi t³umaczê te¿, ¿e wed³ug
moich informacji, chodzi nie o mebel, ale jedynie o ozdobne drzwi, zamykaj¹ce wnêkê
w œcianie.

Nieprawd¹ te¿ jest, ¿e radny powiatowy Edward Horoszkiewcz nie otrzyma³ odpow-
iedzi na swoj¹ „interpelacjê w sprawie znikniêcia szafy gdañskiej”. Starosta udziela³ wy-
jaœnieñ w tej sprawie dwukrotnie na sesjach Rady Powiatu Pleszewskiego. Wystosowa³
te¿ odpowiedŸ na piœmie, któr¹ przesy³am w za³¹czniku (pismo OR/B. 0045-70/04 z dn.
20.05.2004r.) wraz z kopi¹ potwierdzenia odbioru. Wobec tego stwierdzenie w artykule,
¿e „Radny Edward Horoszkiewcz wielokrotnie domaga³ siê od starosty wyjaœnieñ na ten
temat. Otrzyma³ je dopiero za poœrednictwem redakcji Faktów” mija siê z prawd¹.

Nie dopuszczalne jest ponadto wykorzystywanie fragmentów  odpowiedzi na inter-
pelacjê jako odpowiedzi starosty na pytanie dziennikarza. Oœwiadczam, ¿e dziennikarze
„Faktów ...” nie przeprowadzali w tej sprawie ¿adnego wywiadu ze starost¹.

  Z powa¿aniem

Tomasz Wojtala

Rzecznik Prasowy

Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Zamieszczamy sprostowania, które w imieniu Starostwa Powiatowego zosta³y skierowane do redakcji

„Faktów Pleszewskich”, ale redaktor naczelny tygodnika Jakub Banasiak odmówi³ ich publikacji.

Jakub Banasiak
Redaktor Naczelny

„Faktów Pleszewskich”

PR-0718 R/8/04

SPROSTOWANIE

Powo³uj¹c siê na art. 31 Prawa praso-
wego proszê o zamieszczenie poni¿szego
sprostowania do artyku³u pt. „Folderowe zna-
ki zapytania”, opublikowanego w tygodniku
„Fakty Pleszewskie”  nr 6  z dn. 22 wrzeœnia
2004r.

 W Imieniu Starostwa Powiatowego
w Pleszewie oœwiadczam, ¿e starosta Micha³
Karalus - autor jednego zdjêcia umieszczone-
go w albumie „Piêkno Powiatu Pleszewskie-
go”, ani naczelnik Robert Czajczyñski - autor
oko³o 30 opublikowanych fotografii, nie otrzy-
mali ¿adnych honorariów z tytu³u praw autor-
skich, jak stwierdza Janusz Jaros w swoim
artykule „Folderowe znaki zapytania”.

Oboje przekazali zdjêcia nieodp³atnie
dla celów publikacji, zrzekaj¹c siê praw
autorskich na rzecz wydawcy, o czym ju¿
wczeœniej informowa³em redakcjê „Faktów
Pleszewskich”. Dodajê, ¿e kilka innych zdjêæ
udostêpni³y, tak¿e nieodp³atnie, redakcje
lokalnych tygodników „¯ycia Pleszewa”
i „Gazety Pleszewskiej”.

Pracownicy Wydzia³u Promocji Sta-
rostwa Powiatowego w Pleszewie koordyno-
wali prace nad przygotowaniem albumu oraz
przeprowadzili korektê w ramach swoich obo-
wi¹zków, a nie za dodatkow¹ zap³atê.

W œwietle tych faktów oskar¿enie sta-
rosty i podleg³ych mu pracowników o przyj-
mowanie korzyœci finansowych za wspó³pra-
cê z wydawc¹ jest bezpodstawne, nieuczci-
we i bardzo krzywdz¹ce. W zwi¹zku z tym
domagamy siê sprostowania artyku³u oraz
przeprosin na ³amach „Faktów Pleszewskich”.

Trudno te¿ zgodziæ siê z zarzutem, ¿e
starostwo straci³o na wydaniu albumu kilka-
naœcie tysiêcy z³otych. Przygotowanie publi-
kacji trwa³o ponad 2 lata i wymaga³o du¿o pra-
cy ze strony wydawcy, który wykona³ setki
zdjêæ, matryc, wydruków próbnych, zaprojek-
towa³ wszystkie strony i ok³adkê, dokona³ t³u-
maczenia na jêzyk angielski, wykona³ naœwie-
tlania kliszy, zleci³ druk i sk³ad introligatorski
oraz zapewni³ transport. Mimo to wynegocjo-
wano cenê ni¿sz¹, ni¿ w pierwotnej ofercie.

Album zosta³ wydrukowany w wersji ko-
lorowej na wysokiej klasy papierze kredowym.
Wydano go w dwóch wersjach jêzykowych –
polskiej i angielskiej. Pojedynczy egzemplarz
liczy 110 stron i zawiera ponad 160 zdjêæ. Dla-
tego uwa¿amy, ¿e redakcja „Faktów Pleszew-
skich” mylnie nazywa wielostronnicowy i ko-
lorowy album zwyk³ym folderem.

 Z powa¿aniem

Tomasz Wojtala

Rzecznik Prasowy

Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Jakub Banasiak
Redaktor Naczelny

„Faktów Pleszewskich”

PR-0718 R/10/04

SPROSTOWANIE

Proszê o sprostowanie informacji z artyku³u „Jak za komuny” redaktor Anny Front-
czak, ¿e w tutejszym wydziale komunikacji panuj¹ „kilometrowe” kolejki i trzeba d³ugo cze-
kaæ, aby cokolwiek za³atwiæ. Jest to nieprawda. Reporterka „Faktów Pleszewskich” by³a
w urzêdzie i w mojej obecnoœci odwiedzi³a wydzia³ komunikacji. Przy stanowiskach sta³y po
jednej, co najwy¿ej po dwie osoby. Praca wydzia³u odbywa siê sprawnie, mimo, ¿e w ostat-
nich miesi¹cach bardzo wzrós³ import samochodów u¿ywanych z Europy Zachodniej. Tylko
w maju i czerwcu wydano w Pleszewie a¿ 2.100 pozwoleñ czasowych i oko³o 2.500 sta³ych
dowodów rejestracyjnych, o czym „Fakty...” nie poinformowa³y ju¿ opinii publicznej.

Od miesi¹ca dzia³a w ca³ej Polsce nowy system rejestracji „Pojazd” w ramach
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (tzw. CEPiK), monitorowany przez Minister-
stwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Pracownicy powiatowego wydzia³u komuni-
kacji w Pleszewie opanowali nowe oprogramowanie i obecnie czas rejestracji trwa nie
d³u¿ej ni¿ 15-20 minut. Interesant otrzymuje na miejscu pozwolenie czasowe. Jest to
wiêc bardzo szybka procedura, je¿eli porównamy, ¿e na potwierdzenie zap³aty akcyzy
w Urzêdzie Celnym czeka siê oko³o 21 dni, a na zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego
czas oczekiwania wynosi 7 dni.

Sprawna obs³uga interesantów jest mo¿liwa dziêki temu, ¿e na wniosek naczel-
nika wydzia³u komunikacji w Pleszewie, starosta wyda³ decyzjê o zainstalowaniu sze-
œciu (a nie piêciu) stanowisk do pracy w tym systemie, czyli o jedno wiêcej ni¿ jest
w innych urzêdach np. w Kaliszu. Autorka artyku³u nie poda³a tego w swoim artykule.

Wiêkszy ruch w wydziale ni¿ zazwyczaj panowa³ jedynie w poniedzia³ek 27 wrze-
œnia, tj. pierwszy dzieñ tygodnia, ale jest to regu³¹. Pomimo tego, ¿e trzech pracowników
by³o na urlopach, przyjêto a¿ 100 interesantów.

Z powa¿aniem

Tomasz Wojtala

Rzecznik Prasowy

Starostwa Powiatowego w Pleszewie

M E D I A
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G³az usytuowany jest po zachodniej stronie drogi Ruda-Ko-
tlin, oko³o 3 km od drogi Pleszew - Dobrzyca. Zosta³ uznany za
pomnik przyrody 8 lutego 1975 roku decyzj¹ Urzêdu Wojewódz-
kiego w Poznaniu Nr RL Sop – 4101/973/75. G³az ma wymiary:
15,7 m w obwodzie i 2,15 m wysokoœci. Powiat zamierza za-
wrzeæ z w³aœcicielem ziemi d³ugoletni¹ umowê (np. 10 lat) na
u¿yczenie tego miejsca, aby zabezpieczyæ g³az oraz udostêp-
niæ go turystom i mi³oœnikom przyrody. W³aœciciel gruntu zgo-
dzi³ siê dbaæ o estetykê dojœcia i bezpoœredniego otoczenia g³a-
zu. RKS Nowy Œwiat, gospodarstwo Fabianów, uporz¹dkowa-
³o teren wokó³ kamienia, wywo¿¹c kilka przyczep ziemi. Teraz
do pracy przyst¹pi¹ harcerze z Hufca ZHP Pleszew, którzy za-
gospodaruj¹ dzia³kê. Zostanie ona ogrodzona p³otem z drew-
nianych belek, które dostarczy Nadleœnictwo Taczanów. Znajd¹
siê tam ³awki i kosze na œmieci. Planuje siê ponadto wykonanie
tablicy informacyjnej o pochodzeniu g³azu.

Honorowy  patronat nad udostêpnieniem zagospodaro-

Otoczyæ g³az opiek¹
Starostwo Powiatowe w Pleszewie chce oto-

czyæ opiek¹ i udostêpniæ turystom g³az narzutowy, który

znajduje siê w Rudzie ko³o Lutyni w gminie Dobrzyca.

Od 1975 roku kamieñ jest pomnikiem przyrody.

G³az narzutowy w Rudzie w gminie Dobrzyca

Kamienny kr¹g pamiêci
Pamiêtne alianckie zrzuty powietrzne dla Armii Krajowej na

terenie Powiatu Pleszewskiego z 1943 roku i potyczka partyzan-

tów w Pleszewie z 1945 roku zosta³y odnotowane na dwóch g³a-

zach Kamiennego Krêgu Pamiêci Ruchu Oporu i Walki 1939-45

w Janowie ko³o Kostrzyna Wlkp. Do powstania Miejsca Pamiêci

Narodowej przyczyni³ siê m.in. Powiat Pleszewski.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie

na sfinansowanie budowy pami¹tkowego

krêgu z kamieni w Janowie przekaza³o kwo-

tê 500 z³. Ca³oœæ kosztowa³a oko³o 12.000

z³. Miejsce to znajduje siê na skraju  powiatu

œredzkiego.

Dwanaœcie kamieni symbolizuje wydarze-

nia z czasów wojny i okupacji, upamiêtnia

tajne organizacje i dzia³aczy konspiracyjnych

z lat 1939 -1945. G³az nr 11, nazwany „Ripo-

sta”, poœwiêcony jest alianckim zrzutom po-

wietrznym dla Okrêgu Poznañskiego AK w

roku 1943, m.in. w miejscowoœciach Tursko

i Grab nad Prosn¹ w Powiecie Pleszewskim.

Nazwa „Riposta” pochodzi od kryptonimu ak-

cji zrzutów lotniczych dla podziemia

w Wielkopolsce. G³az nr 12 przywo³uje pa-

miêæ o partyzantach AK, m.in. z Pleszewa,

uczestnicz¹cych w 1945 roku w wyzwoleniu.

Na trzy dni przed oswobodzeniem Plesze-

wa patrol AK stoczy³ w okolicy koszar potycz-

kê z hitlerowcami. Dla partyzantów zakoñ-

czy³a siê ona tragicznie. Podczas ucieczki

zgin¹³ jeden z AK-owców, a drugi - komen-

dant Inspektoratu Rejonu „Jezioro” AK Bru-

non Nikoleizig zosta³ ranny i schwytany przez

Niemców. Zamordowano go póŸniej na po-

sterunku policji.

Ods³oniêcie Krêgu Pamiêci w Janowie

nast¹pi³o 19 wrzeœnia 2004 roku. Starosta

pleszewski Micha³ Karalus uczestniczy³ w

ceremonii i z³o¿y³ wi¹zankê kwiatów. - Uho-
norowanie wydarzeñ historycznych, zwi¹za-
nych z Powiatem Pleszewskim, powinno byæ
przez nas wspierane. A moim obowi¹zkiem
jako starosty by³o uczestniczyæ w otwarciu
tego miejsca pamiêci – mówi starosta ple-

szewski Micha³ Karalus. Na uroczystoœci

obecni byli tak¿e starostowie œredzki, wrze-

siñski i poznañski. Licznie stawili siê miesz-

kañcy i kombatanci, w tym pleszewscy, któ-

rzy dzisiaj mieszkaj¹ w Poznaniu.

Starosta Micha³ Karalus otrzyma³ od bur-

mistrza Kostrzyna Paw³a Iwañskiego  pisem-

ne podziêkowania za okazanie wsparcia dla

inicjatywy sfinansowania Krêgu Pamiêci

w Janowie.                                               (tw)

wanego turystycznie g³azu w Rudzie k. Lutyni obejmie sena-
tor W³odzimierz £êcki. W Powiecie Pleszewskim jest to dru-
gi g³az narzutowy, uznawany za pomnik przyrody. Pierwszy,
nosz¹cy imiê œw. Jadwigi, po³o¿ony jest w lesie jedleckim
ko³o Go³uchowa.

 (tw)

     Wydawca: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznañska 79

Tel. Wydzia³ Promocji i Rozwoju 742-99-50

     Drukarnia:

BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZ¥DU POWIATOWEGO W PLESZEWIE

F.U.P „FC Druk” , Piekarzew 10a, 63-300 Pleszew

Tel. 741-80-24

I N F O RM A C J E
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Pocz¹tek imprezy by³ imponuj¹cy. Na bie¿niê ple-
szewskiego stadionu wjecha³y na sygnale karetka
pogotowia, policyjny radiowóz oraz samochód stra-
¿acki. Wielkopolskie Dni – STOP Uzale¿nieniom
otworzy³ Starosta Pleszewski Micha³ Karalus. M³o-
dzie¿ wrêczy³a staroœcie petycjê w sprawie utwo-
rzenia punktu konsultacyjnego dla dzieci, zagro¿o-
nych problemem narkomanii oraz ich rodziców.

SPORT  ZAMIAST  NA£OGU
Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê konkurencje

sportowe. Rozegrano pokazowe mecze koszyków-
ki i siatkówki, zawody w pchniêciu kul¹ oraz biegi.
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i upominki, które wrê-
cza³ W³odzimierz Ko³tuniewski – przewodnicz¹cy ko-
mitetu organizacyjnego „Wielkopolskich Dni – STOP
Uzale¿nieniom” oraz Bronis³aw WoŸniak – naczel-

nik wydzia³u oœwiaty Starostwa Powiatowego.

Z du¿ym zainteresowaniem uczniowie obej-
rzeli pokazy akrobacji zapaœniczej w wykonaniu
m³odych zawodników klubu sportowego z Piotr-
kowa Trybunalskiego. Ratownicy medyczni z SP

ZOZ zorganizowali pokaz udzielania pierwszej po-

UZALE¯NIENIOM
Pleszew, 17,19 wrzeœnia 2004r.

Dwa dni trwa³a impreza pod has³em „STOP Uzale¿nieniom”, zorga-

nizowana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie i Stowarzyszenie

Przeciwdzia³ania Narkomanii. Odby³y siê zawody sportowe, koncert

Pauli Ignasiak, rajd rowerowy, piknik harcerski, a tak¿e sympozjum

naukowe na temat walki z na³ogami.

WA¯NA  PROFILAKTYKA
W siedzibie starostwa zorganizo-

wano konferencjê naukow¹ na te-
mat „Nowe trendy w profilaktyce
i terapii dzieci i m³odzie¿y, zagro¿o-
nej narkomani¹”. Prelekcje wyg³osili
specjaliœci z dziedziny profilaktyki uza-
le¿nieñ.

W OGRÓDKU  Z  HARCERZAMI
W niedzielê - drugi dzieñ „STOP

Uzale¿nieniom” odby³ siê Rajd Ro-
werowy po Ziemi Pleszewskiej. Ro-

werzyœci przejechali oko³o 25 kilome-

trów na trasie Pleszew – Broniszewice – Czermin

– Skrzypnia – Korzkwy - Pleszew. Metê wyzna-

czono w Ogródku Jordanowskim, gdzie trwa³ Fe-
styn Harcerski z okazji zakoñczenia lata. Har-

cerze z hufca ZHP Pleszew przygotowali szereg

atrakcji. By³o strzelanie z ³uku i wiatrówki, kier-
masz ksi¹¿ki, loteria fantowa dla dzieci, konkursy
rysunkowe, gry planszowe, wystawa sprzêtu har-

cerskiego. Publicznoœæ obejrza³a te¿ pokazy an-
tyterrorystyczne w wykonaniu policjantów
z pleszewskiej KPP. Na piaszczystym boisku ko³o
Domu Parafialnego rozgrywano turniej pi³ki no¿-

nej Powiatowej Ligi Podwórkowej o puchar Staro-

sty Pleszewskiego.                                 T. Wojtala

mocy. Uczniom rozdano oko³o 1000 porcji smacz-

nej grochówki z kuchni polowej oraz trzy skrzynki
jab³ek. Konferansjerem imprezy by³ Artur Hy¿yk, pre-
zes Pleszewskiego Stowarzyszenia Przeciwdzia³a-

nia Narkomanii. Zawody sportowe komentowa³ Mie-

czys³aw Szczepaniak z pleszewskiego OSiR-u.

KONCERT  PAULI
Wydarzeniem muzycznym Wielkopolskich

Dni – STOP Uzale¿nieniom by³ koncert m³odej
piosenkarki Pauli Ignasiak - pleszewianki, która
5 lat temu wyjecha³a z rodzinnego miasta i robi
karierê artystyczn¹. Obecnie pracuje dla wytwórni
fonograficznej Universal Music Polska. Wokalistka

da³a w Pleszewie ponad godzinny koncert. Towa-
rzyszy³a jej grupa baletowa znanego zespo³u Ich Tro-
je i Mandaryny.

Pokaz umiejêtnoœci m³odych zapaœnków

Uczestnicy Rajdu Rowerowego po Ziemi Pleszewskiej

Koncert pleszewianki Pauli Ignasiak
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Do¿ynki Powiatu

Pleszewskiego

Giza³ki, 5 wrzeœnia 2004r.Msza œwiêta do¿ynkowa zo-
sta³a odprawiona w koœciele pw.
Œw. Jana w Szymanowicach.
Rolnicy dziêkowali Bogu za ze-
brane plony. Poœwiêcono p³ody
rolne, chleb i wieñce. Dary na
o³tarzu z³o¿yli rolnicy, pszczela-
rze, wêdkarze i dzia³kowcy. Po
nabo¿eñstwie uformowano koro-
wód do¿ynkowy, który przema-
szerowa³ na plac w Nowej Wsi.

Na ludowo i po szlachecku

Konferansjerem do¿ynek by³
aktor Stanis³aw Jasku³ka, znany
z serialu telewizyjnego „Pleba-
nia”. Obrzêd do¿ynkowy przed-
stawi³ studencki Zespó³ Pieœni
i Tañca „£any” z Akademii Rolni-
czej w Poznaniu. Tancerze za-
prezentowali siê zarówno w stro-
jach ludowych jak i w polskich
strojach szlacheckich.

Starostowie do¿ynek Dorota
Grzesiak z Szymanowic i Stani-
s³aw Rybarczyk z Tomic przeka-
zali poœwiêcone bochny chleba
na rêce starosty pleszewskiego
Micha³a Karalusa i wójta gminy
Giza³ki – W³odzimierza Lehman-
na. Samorz¹dowcy czêstowali
goœci do¿ynkowych kromkami
chleba.

Zagroda, so³tys i wieniec

W podziêkowaniu za wspólne
inwestycje starosta Micha³ Kara-
lus wrêczy³ wójtom gmin pleszew-
skich grawery z dedykacjami oraz
kolorowe albumy o powiecie.
Rozstrzygniêto trzy konkursy: na
estetyczn¹ zagrodê wiejsk¹
w gminie Giza³ki, na najpiêkniej-
szy wieniec do¿ynkowy oraz so³-
tysa – lidera bezpiecznej pracy.
Za naj³adniej utrzymane gospo-
darstwo nagrodzono Halinê Cy-
rulewsk¹ z Szymanowic (gm.
Giza³ki). So³tys Nowego Oleœca
(gm. Chocz) Leszek Latañski
dosta³ dyplom za inicjatywy, po-
dejmowane na rzecz poprawy
warunków BHP i ppo¿ w rolnic-
twie. Za naj³adniejszy wieniec
uznano prace pañ z KGW w Je-
dlcu (gm. Go³uchów).

Kajak w prezencie i sum do

zjedzenia...

Posadzono tak¿e trzy mi³o-
rz¹by - symboliczne drzewka
do¿ynkowe. Dokonali tego ra-
zem gospodarze œwiêta, goœcie
z Austrii oraz polscy olimpijczy-
cy – wybitna kajakarka Izabela
Dylewska oraz bokser Jan
Szczepañski (z³oty medalista na

igrzyskach w 1972 roku). W³adze
powiatu przygotowa³y niespo-
dziankê dla gminy Chocz, która
organizowa³a do¿ynki rok temu.
Prezentem by³ kajak. Odebra³ go
wójt Chocza Marian Wielgosik.

W programie artystycznym
wyst¹pi³y dzieci z WTZ w Giza³-
kach, uczniowie i gimnazjaliœci
z gminy Giza³ki, kapela „Wiesio-
³ek” z Czermina, dudziarze z Kro-
bi Wielkiej, zespó³ ludowy z za-
przyjaŸnionej gminy Postomino.
Goœcie spotkali siê na wspólnej
biesiadzie pod namiotami. Przy-
rz¹dzono bigos, grochówkê, kie³-
basê grzan¹, kaszankê i w¹trób-
kê. Podano tak¿e pieczone pro-
siêta i wêdzone sumy.

T. Wojtala

Tysi¹ce rolników zjecha³o do gminy Giza³ki na Do¿ynki Powiatowe 2004.

W korowodzie sz³y reprezentacje wszystkich samorz¹dów Ziemi Pleszewskiej.

Atrakcji nie zabrak³o. Obrzêd ¿niwny przedstawi³ Zespó³ Pieœni i Tañca „£any”

z Akademii Rolniczej w Poznaniu. By³y wystêpy, konkursy, wspólna biesiada

i zabawa taneczna. Na uroczystoœci pojawili siê pos³owie, senatorowie, pol-

scy olimpijczycy i goœcie zagraniczni.

Gospodarze do¿ynek starosta Micha³ Karalus i wójt Giza³ek

W³odzimierz Lehmann czêstowali goœci chlebem

Zespó³ „£any”

w korowodzie do¿ynkowym
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