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STAROSTOWIE DOŻYNEK
STANISŁAW SZABLEWSKI

Z wykształcenia jest
rolnikiem, absolwentem
Technikum Rolniczego
w Marszewie. Wspólnie
z żoną Małgorzatą prowadzi
58-hektarowe gospodarstwo
rolne w Nowolipsku.
Specjalnością gospodarstwa jest tucz trzody chlewnej. Roczna sprzedaż wynosi
ponad 300 sztuk. Oprócz
tego hodują krowy mleczne i bydło opasowe, łącznie
około 40 sztuk. Produkcja
roślinna zaspokaja potrzeby
prowadzonej hodowli, więc
nastawione jest głównie na
uprawę zbóż. Gospodarstwo
jest w pełni zmechanizowane.
Państwo Szablewscy mają troje dzieci: 10-letnią Jolantę,
11-letnią Agnieszkę oraz 12-letniego syna Wojciecha.
Pan Stanisław w 2008 r. otrzymał tytuł Rolnika Roku Ziemi
Pleszewskiej. Pasjonuje się myślistwem. W wolnych chwilach
rekreacyjnie jeździ konno.

EWA CICHA

Mieszka w Kwileniu, gdzie
wspólnie z mężem Piotrem
prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo rolne.
Hodują trzodę chlewną.
Roczna produkcja wynosi
około 600 tuczników. Ponadto hodują opasy i bydło
mleczne. Uprawiają zboże
na pasze. Gospodarstwo jest
w pełni zmechanizowane.
Pani Ewa ukończyła Technikum Ekonomiczne w Marszewie, specjalizacja „rynek
rolny”. Jest matką dwójki
dzieci: 10-letniej córki Anny
i 11-letniego syna Szymona.
Lubi słuchać muzyki oraz
opiekować się zwierzętami
domowymi.

Z chlebem
i wieńcami
ASYSTENCI STAROSTÓW
MICHAŁ LISIECKI

Od 12 lat pełni funkcję sołtysa wsi Kuźnia, gdzie wraz
z żoną Klaudią prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 37 ha.
Z wykształcenia jest technikiem – rolnikiem. Główna produkcja w jego gospodarstwie
to chów trzody chlewnej – około 400 sztuk rocznie. Uprawia
zboża na pasze, a także groch
i seradelę na nasiona.
Jest członkiem Zrzeszenia
Producentów Trzody Chlewnej
oraz Delegatem Powiatowym
Izby Rolniczej w Pleszewie.
Szczególnie interesuje
się postępem technicznym
w rolnictwie. Jego gospodarstwo wyposażone jest
w niezbędne maszyny rolnicze.
Jako mechanizator konstruuje
urządzenia ułatwiające pracę
w gospodarstwie.
Państwo Lisieccy wychowują dwie córki: 7-letnią Wiktorię
i 4-letnią Julię.

JOLANTA PELKA

Wydawca:

Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
ul. Poznańska 79,
Wydział Promocji i Rozwoju, tel. 062-742-96-50,
Kancelaria Starosty, tel. 062-742-96-37,
Skład i grafika: Piotr Budnik, tel. 0693-799-304
Druk: F.U.P. „FC Druk”, Piekarzew 10a, tel. 062-741-80-24
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Pomaga mężowi Damianowi w prowadzeniu 38-hektarowego gospodarstwa rolnego
w Pile.
Specjalizują się w produkcji trzody chlewnej w cyklu
zamkniętym, a roczna sprzedaż wynosi około 600 sztuk.
Uprawiają zboża na pasze oraz
kukurydzę i gorczycę. Posiadają nowoczesny sprzęt rolniczy.
Tuczniki sprzedają za pośrednictwem Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej.
Oprócz pracy w gospodarstwie pani Jolanta prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych.
Czas wolny spędza czytając
książki historyczne i wykonując robótki ręczne.
Państwo Pelkowie wychowują 10-letnią córkę Marcelinę.
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„Wędrujące”
święto
W latach 1999 – 2002 Dożynki Powiatowe odbywały się w Pleszewie jako stolicy
powiatu. Dopiero od 2003 roku święto plonów
organizowane jest w poszczególnych gminach.
Do tej pory „odwiedziliśmy” wszystkie gminy. Po sześciu latach gospodarzem imprezy
ponownie jest gmina Chocz. Przypominamy
poprzednie dożynki:

Chocz 2003

GOSPODARZEM DOŻYNEK POWIATU PLESZEWSKIEGO’2009 JEST
GMINA CHOCZ

WITAMY
na Dożynkach
Powiatowych!

Uroczystości dożynkowe rozpoczną się mszą św. dziękczynną za zebrane plony
w miejscowym kościele Wniebowzięcia Marii Panny. Po nabożeństwie barwny
korowód przejdzie na teren szkoły przy ul. Marii Konopnickiej, gdzie odbędzie się
obrzęd dożynkowy w wykonaniu uczniów z Teatru Szkolnego „Maska” w Choczu.
W części artystycznej wystąpią: orkiestra dęta, tancerze, kapela dudziarzy i szczudlarze. Oprócz bogatego programu artystycznego imprezie towarzyszyć będzie
wystawa prac plastycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowolipska, wesołe
miasteczko i park rozrywki dla dzieci.
Co roku z okazji dożynek powiatowych organizowane są konkursy na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, „Najpiękniejszy witacz dożynkowy”, „Estetyczną zagrodę
wiejską w gminie Chocz” i „Sołtysa – lidera bezpiecznej pracy”. Kto w tym roku
zwycięży w konkursach i otrzyma nagrody, dowiemy się w trakcie dożynek.
Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy: Jumba Africa (cowery Boney M),
Waterloo (cowery Abby) oraz Classic.
(tw)

Ostatni kajak „popłynie” do Czermina
Od 2004 roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie
funduje kajak dla tej gminy,
która rok wcześniej była gospodarzem Dożynek Powiatu
Pleszewskiego. To już tradycja. Władze powiatu chcą
w ten sposób wyrazić uznanie i podziękować gminom
za współorganizację święta
plonów, a jednocześnie po-

Gizałki 2004

pularyzować kajakarstwo na
Prośnie. W tym roku kajak w
darze jako ostatnia otrzyma
gmina Czermin, która organizowała ubiegłoroczne dożynki
w Broniszewicach. Kajak zostanie oficjalnie przekazany
wójtowi gminy Sławomirowi
Spychajowi przez Starostę
Pleszewskiego Michała Karalusa oraz Przewodniczącego

Rady Powiatu w Pleszewie
Mirosława Kuberkę. W latach
poprzednich kajaki otrzymały:
Chocz, Gizałki, Gołuchów,
Pleszew i Dobrzyca. Władze
powiatu zapowiadają, że
w ten sposób wszystkie sześć
gmin będzie posiadało już
kajaki, a w latach następnych
będą przygotowywane inne
niespodzianki.
(tw)

Gołuchów 2005

Pleszew 2006
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Czermin 2008 (m. Bro
niszewice)
www.pleszew.starostwo.gov.pl
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28 mln

z Unii Europejskiej

Od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Powiat Pleszewski pozyskał ponad 28 mln zł dotacji z różnych unijnych programów
pomocowych. Najwięcej, 11,8 mln otrzymał Powiatowy Urząd Pracy
na programy przeciwdziałania bezrobociu.
Starostwo Powiatowe w Pleszewie –
(Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego; stypendia dla
studentów, doposażenie
Sali Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, modernizacja pracowni obrabiarek
sterowanych numerycznie
w CKP Pleszew)

1.238.413 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica

- 294.885 zł
(Program Sokrates - Comenius, stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownia komputerowa)

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie - 901.720 zł
(pracownie komputerowe, stypendia - EFS, Program Leonardo da Vinci)

Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie - 627.549 zł
(Program Leonardo da Vinci, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
pracownie komputerowe)
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
- 660.925 zł
(stypendia - EFS, pracownie komputerowe, Program Leonardo da Vinci)
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Pleszewie - 403.750 zł
(pracownie komputerowe, oprogramowanie, wyposażenie do egzaminów
zawodowych - EFS)

Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie - 1.102.801 zł
(Projekt Sokrates – Comenius, środki dydaktyczne, pracownia komputerowa,
Tomatis Biofeedback – EFS)
Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Pleszewie (Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – EFS)

22.645 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - 99.051 zł
(program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim “Razem łatwiej”)

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie - 11. 831. 564 zł
(programy przeciwdziałania bezrobociu; aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, rynek pracy otwarty dla wszystkich - EFS)
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie - 1.641.019 zł
(środki przedakcesyjne z UE na modernizacje dróg – program SAPARD)

Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. - 1.366.320 zł
(zakup ambulansu i sprzętu medycznego – Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny)

995.984 zł - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, projekt pt. “Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu
obsługi klienta”.

7.000.000 zł - promesa środków unijnych z WRPO na modernizację
drogi powiatowej Pleszew - Dobrzyca.

www.pleszew.starostwo.gov.pl
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Dotacja na
e-administrację
Powiat Pleszewski otrzyma 1,7 mln zł z MSWiA na realizację
projektu „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego”. Jest to największe dofinansowanie
z zatwierdzonych do realizacji projektów informatycznych w kraju.
Celem projektu jest przygotowanie organizacyjno-technicze
7 jednostek Samorządu Terytorialnego z Powiatu Pleszewskiego
do wdrożenia tzw. e-administracji.
Powiat Pleszewski jako lider zawiązał konsorcjum z gminami Czermin,
Chocz, Gizałki, Gołuchów, Dobrzyca i Pleszew w celu wspólnej realizacji projektu. Wniosek na dofinansowanie projektu „Informatyzacja
JST Powiatu Pleszewskiego” został
złożony w listopadzie 2008 r. w
MSWiA (minister właściwy ds. informatyzacji) na podstawie Ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Projekt pleszewski od początku był
w czołówce najlepszych projektów. Na 19 zgłoszonych wniosków
pleszewski projekt informatyczny
znalazł się na 2. miejscu listy ran-

kingowej, uzyskując wysoką ocenę
76,8 pkt.
Wartość projektu opiewa na
2.245.669 zł. MSWiA zadeklarowało dofinansowanie w wysokości 75%. tj. kwotę 1.684.252
zł. Pozostałą część środków tj.
25% - 561.417 zł zobowiązały się pokryć samorządy Powiatu
Pleszewskiego.
Pieniądze, jakie otrzymał Powiat Pleszewski na informatyzację, to największa dotacja spośród
5 projektów, które zostały ostatecznie zatwierdzone do realizacji
decyzją ministra z 22 lipca 2009
r. Inni wnioskodawcy otrzymali
mniejsze środki: powiat lubański –
1.403.757 zł , powiat chrzanowski
– 920.906 zł, powiat leszczyński
– 398.288 zł oraz gmina Boguchwała – 111.493 zł.
(tw)

Szkolenia za środki unijne
Od września rusza projekt szkoleniowy, którym objętych zostanie
aż 205 pracowników urzędów gminnych i starostwa powiatowego.
Projekt jest w 95% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i potrwa 3 lata.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej w powiecie pleszewskim, co z kolei przyczyni
się do podniesienia poziomu obsługi klienta. Projektodawcą (liderem)
projektu jest Powiat Pleszewski, który podpisał porozumienia w celu
wspólnej realizacji przedsięwzięcia z gminami: Gizałki, Chocz, Czermin,
Dobrzyca, Gołuchów i Pleszew.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w ramach działania V. Dobre rządzenie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1.
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt będzie
realizowany przez 3 lata (1 września 2009 – 31 sierpnia 2011) i będzie
kosztował 1.048.405 zł, z czego dofinansowanie z EFS wyniesie 95%
(tj. 995.984,75 zł.)
Beneficjentami projektu są pracownicy urzędów gmin i starostwa
z powiatu pleszewskiego. Łącznie w szkoleniach weźmie udział 205
urzędników. Zakres szkoleń został opracowany na podstawie wywiadów
z pracownikami, dotyczących ich potrzeb szkoleniowych oraz oparty na
aktualnej rynkowej ofercie szkoleniowej.
Planowane jest zorganizowanie 22 szkoleń (w formie warsztatów,
wykładów i prezentacji) o różnej tematyce m.in. z kodeksu postępowania
administracyjnego, techniki autoprezentacji, motywowania pracowników,
pracy w zespole, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, techniki radzenia sobie ze stresem, profesjonalnej obsługi petenta w urzędzie, zasad
rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, rozliczania VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, dyscypliny finansów publicznych, ochrony
danych osobowych, zarządzania kryzysowego, rozliczania dotacji z UE,
a także kursów języka angielskiego i niemieckiego.
(tw)
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Nowy asfalt przed Czerminem

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie wyremontował najbardziej rozprofilowany i zniszczony odcinek drogi powiatowej
Pleszew - Grab między Wolą Duchowną a Czerminem. Nowa
nakładka została położona na długości 305 metrów na całej
szerokości jezdni. Remont kosztował ponad 80.000 zł, a wykonawcą była firma „POL – DRÓG” z Ostrowa Wlkp.

Zakończony remont drogi
powiatowej w Nowolipsku

Dokończenie ulicy Poznańskiej

W zeszłym roku Powiat Pleszewski rozpoczął modernizację ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Bogusza do
skrzyżowania Lipowa - Hallera (przy „Złotym Mieczu”).
W czerwcu zakończono ostatni etap prac, polegający na uzupełnieniu wyrównania i położeniu warstwy zewnętrznej tzw.
ścieralnej. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych
w Pleszewie. Roboty przeprowadziła ta sama firma, co poprzednio – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” z Jarocina.
Zadanie kosztowało 90.000 zł, sfinansowane w większości przez
Powiat Pleszewski. Koszty w 1/3 (tj. 30.tys. zł) dofinansowało
Miasto i Gmina Pleszew.

Chodnik w Koźmińcu

Zakończone zostały prace związane z wykonaniem chodnika
w miejscowości Koźminiec, realizowane przez Zarząd Dróg Powiatoowych w Pleszewie. Koszt inwestycji wyniósł 40.000 zł,
z czego 50% dofinansowała Gmina Dobrzyca. Wykonawcą
chodnika w Koźmińcu była Firma Rolbud I Jolanty Michalak
z Lubomierza. Był to już II etap robót. W ubiegłym roku
wykonano prawie 200 mb., w roku bieżącym drugie tyle.

Ścieżka Gołuchów – Czerminek

Przy drodze powiatowej Gołuchów – Czerminek powstała
ścieżka pieszo-rowerowa o długości 2 kilometrów. Zadanie powierzono gminie Gołuchów. Prace wykonał Zakład Komunalny
w Gołuchowie. Inwestycja kosztowała 600.000 zł, z czego
Powiat Pleszewski w bieżącym roku przeznaczył na ten cel
100.000 zł.

Na skróty z Kaliskiej na Piaski

W ramach tzw. programu „schetynówek” samorząd miejski
w Pleszewie zakończył budowę nowej ulicy, łączącej ul. Kaliską
z ul. Piaski. Partnerem przy tej inwestycji był Powiat Pleszewski,
dzięki czemu wniosek o dotację otrzymał dodatkowe punkty przy
ocenie. Powiat Pleszewski z własnego budżetu przeznaczył na
to zadanie kwotę 50.000 zł.

Przebudowa chodnika w Czerminie

140.000 zł będzie kosztowała przebudowa 400 metrów
bieżących chodnika przy drodze powiatowej w Czerminie. Powiat
powierzył to zadanie gmine. Koszty pokryją po połowie Powiat
Pleszewski i gmina Czermin.

Remont drogi Korzkwy – Kurcew

Zarząd Dróg Powiatowych zakończył remont drogi powiatowej
Korzkwy – Kurcew na odcinku 500 metrów, leżących w granicach gminy Pleszew. Wykonawcą była firma POL-DRÓG S.A.
z Ostrowa Wlkp. Koszt remontu wyniósł 205.000 zł, z czego
70% pokrył Powiat Pleszewski, a 30 % dofinansował UMiG
Pleszew. Remont planowany był wcześniej, wykonano pewne
prace przygotowawcze, ale na skutek nawałnicy z 23 lipca
roboty musiały być chwilowo wstrzymane. W wyniku wichury
droga Korzkwy-Kurcew ucierpiała najbardziej spośród wszystkich
dróg powiatowych. Uszkodzonych zostało 17 drzew, z czego
9 zostało wyrwanych z korzeniami.
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Starosta Pleszewski Michał Karalus i Wójt Gminy Chocz Marian Wielgosik zwizytowali
wyremontowaną drogę powiatową w Nowolipsku. Towarzyszyli im wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie Zbigniew Rodek oraz młodszy referent ds. drogownictwa w Urzędzie
Gminy w Choczu Krzysztof Latański.
Remont drogi wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jarocina. Roboty zakończyły się w połowie lipca. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 105.000 zł
i został sfinansowany w 70% przez Powiat Pleszewski i 30 % przez Gminę Chocz. Zadanie
polegało na uzupełnieniu podbudowy drogi z kruszywa i położeniu warstwy bitumicznej na
długości 600 metrów oraz utwardzeniu poboczy. Pierwszy 500-metrowy odcinek tej drogi
wyremontowano w ubiegłym roku.

„Schetynówka” ruszyła!
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie rozpoczął
modernizację drogi Pleszew
- Bronów - Krzywosądów
w ramach tzw. „schetynówek” (Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych). Do końca września
zostanie położony asfalt na
długości 5,3 km.
Droga biegnie przez teren
dwóch gmin: Miasta i
Gminy Pleszew (4,1 km)
oraz Gminy Gołuchów (1,2
km). Jest to zadanie, na
które powiat pozyskał pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego w ramach
tzw. „schetynówek”. Ogólna wartość zadania wynosi ponad 1,6 mln. zł, z czego
połowę kosztów pokryje Wielkopolski Urząd
Wojewódzki. Drugą połowę, tzw. wkład
własny, sfinansuje samorząd powiatowy
(w 70%) wraz z zainteresowanymi samorządami (pozostałe 30%); miejskim Pleszewa
i gminnym Gołuchowa.
Realizację zadania powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego z Kalisza.
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Prace modernizacyjne zostały podzielone na
dwa odcinki: pierwszy odcinek obejmuje
część drogi od Taczanowa do Bógwidz,
drugi - od Borucina do Krzywosądowa.
Wykonawca rozpoczął prace od robót
kanalizacyjnych, tj. wykonania kanalizacji
deszczowej we wsi Sowina. Tam też zakończone zostały wszystkie planowane prace
brukarskie. Położono ponad 400 mb.
chodnika w Sowinie oraz utwardzono tereny
przy przystankach autobusowych.

www.pleszew.starostwo.gov.pl
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Coroczne Święto Powiatu

Rocznica Powstania
Warszawskiego

Dzień 6 stycznia będzie corocznym Świętem Powiatu Pleszewskiego – zgodnie ze
statutem, znowelizowanym w czerwcu br. przez Radę Powiatu.

W przeddzień 65 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego delegacja kombatantów, władz Powiatu Pleszewskiego
i miasta Pleszewa złożyła wiązanki kwiatów
pod tablicą Armii Krajowej. Kwiaty złożyli:
Feliks Matyaszczyk, prezes pleszewskiego
koła Światowego Związku b. Żołnierzy AK,
Dorota Czaplicka - Wicestarosta Pleszewski,
Bronisław Woźniak - Naczelnik Wydziału
Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Czesław Skowroński
- Wiceburmistrz Pleszewa oraz Małgorzata
Henka z Wydziału Organizacyjnego UMiG
Pleszew.

Data nawiązuje do historycznych wydarzeń sprzed 90 laty – po 123 latach pruskiej
niewoli, dokładnie w Święto Trzech Króli dn.
6 stycznia 1919 r. polscy działacze niepodległościowi objęli władzę administracyjną i wojskową
w Pleszewie. Tegoroczny jubileusz powiatu był
połączony z obchodami 90. rocznicy wybuchu
powstania wielkopolskiego. Z inicjatywy Starosty
Pleszewskiego sprowadzono z Anglii do Ojczyzny
prochy płk. Ludwika Bociańskiego, komendanta
powstania 1918/19 w Pleszewie. W Poznaniu
i w Pleszewie odsłonięto tablice pamiątkowe płk.
Bociańskiego. Przy kościele pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela wmurowano tablicę ku czci pleszewskich
delegatów na polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu
w 1918 r.
(tw)

Odsłonięcie tablicy płk. L. Bociańskiego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, Święto Trzech Króli,
06.01.2009 r.

PIERWSZA GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ W PLESZEWIE

Dzień Wojska Polskiego
Z okazji Święta Wojska Polskiego
w dniu 15 sierpnia br. koło nr 4 Związku b. Żołnierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy WP w Pleszewie zorganizowało
uroczystości przy pomniku „Chwały artylerzystom”. Święto przypada w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
z 1920 r. Kwiaty pod pomnikiem złożyła
m.in. delegacja Powiatu Pleszewskiego
w składzie: Starosta Pleszewski Michał
Karalus, Przewodniczący Rady Powiatu
w Pleszewie Mirosław Kuberka oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP
Mieczysław Kikowski.

Tabliczki dla poległych
Przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu
znajdą się tabliczki, przywołujące pamięć o siedmiu Polakach, rozstrzelanych
przez Niemców 23 października 1939
r. w Lasku Malińskim (tzw. Boreczku)
koło Pleszewa. Na tabliczkach znajdą
się nazwiska ofiar: śp. Stefana Magnuszewskiego, śp. Czesława Kolibabki, śp.
Kazimierza Ludwiczaka, śp. Władysława
Szewczyka, śp. Józefa Szczepańskiego,
śp. Walentego Mizerkiewicza oraz śp.
Stanisława Głucha. Tabliczki z brązu
ufundowało Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
(tw)
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Drużyna Tradycji Wojskowej
im. 70 pułku piechoty

pod patronatem Starosty Pleszewskiego
Miłośnicy historii i militariów utworzyli „Drużynę Tradycji Wojskowej im. 70 pułku
piechoty pod patronatem Starosty Pleszewskiego”. Grupa nawiązuje do tradycji Wojska
Polskiego II Rzeczypospolitej. Będzie występowała podczas świąt państwowych, rocznic
i uroczystości kombatanckich. Zamierza też reprezentować nasz powiat na zlotach i inscenizacjach bitewnych w kraju np. na corocznej rekonstrukcji bitwy nad Bzurą. Grupę
tworzy na razie 5 osób, ale już zgłaszają się kolejni zainteresowani. Jest to pierwsza
grupa rekonstrukcji historycznej w Pleszewie. Powstała przy wydatnej pomocy finansowej i materialnej Starostwa Powiatowego. Grupa rozpoczęła działalność 1 września
2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wystawiając wartę honorową pod
(tw)
pomnikiem żołnierzy 70 pp, poległych w wojnie obronnej 1939 r.
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Pani Minister Fedak
w Pleszewie

Wczesne
wspomaganie
rozwoju dziecka

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak złożyła
w czerwcu wizytę w Powiecie
Pleszewskim. Zgodnie z programem wizyty odwiedziła starostwo, pleszewski DPS, CKiW
OHP oraz wzięła udział w sesji
Rady Powiatu w Pleszewie.
Na zakończenie wizyty szefowa resortu pracy udała się do
Dobrzycy, gdzie wraz z wójtem
gminy Jarosławem Pietrzakiem
złożyła wiązankę kwiatów pod
obeliskiem premiera Stanisława
Mikołajczyka.

Z początkiem roku szkolnego w Zespole
Szkół Specjalnych w Pleszewie rozpoczęły
pracę tzw. Zespoły Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka, które będą prowadzić
kompleksową, wysokospecjalistyczną i ciągłą
pomoc najmłodszym dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami (do rozpoczęcia nauki
w klasie I szkoły podstawowej specjalnej). Praca
w zespołach odbywać się będzie w godzinach
popołudniowych, aby nie kolidowała z działalnością dydaktyczną szkoły. Zgodę na utworzenie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydał
Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych przy pozytywnej opinii Komisji Oświaty Rady Powiatu. Do końca tego roku
funkcjonowanie zespołów będzie finansowane
z budżetu powiatu, a od stycznia 2010 roku
z subwencji oświatowej MEN.

(tw)

Podziękowania dla bohaterki

(tw)

Dorota Zimniak z Pleszewa otrzymała podziękowania od władz powiatu za uratowanie
życia trójki sąsiadów z bloku, zaatakowanych
przez napastnika z siekierą. Zdarzenie, które wstrząsnęło opinią publiczną, miało miejsce pod koniec maja br. na osiedlu Mieszka I.
W dowód uznania bohaterka otrzymała kwiaty,
statuetkę oraz obraz olejny od Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa i Przewodniczącego
Rady Powiatu Mirosława Kuberki. Gratulacje
pani Dorocie złożyła osobiście Minister Pracy
i Polityki Społecznej Jolanta Fedak, która tego
dnia gościła w Pleszewie.
Dorota Zimniak otrzymała także podziękowania od Wojewody Piotra Florka i Wojewódzkiego
Komendanta Policji Wojciecha Olbrysia, który wystąpił do prezydenta RP o uhonorowanie jej
medalem za męstwo i odwagę.

Srebrny medal
za długoletnią
służbę

(tw)

Kształcenie
zawodowe
niepełnosprawnych
Władze powiatu utworzyły Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 Specjalną dla młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Jest to szkoła ponadgimnazjalna, wchodząca
w skład Zespołu Szkół Specjalnych, kształcąca
uczniów w zawodach: malarz - tapeciarz, tapicer i kucharz małej gastronomii. Jej ukończenie
i złożenie egzaminu umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Zależnie od specjalności nauka będzie trwała
od 2 do 3 lat.
(tw)
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Program
szczepień
Powiat Pleszewski przystąpił do programu
profilaktyki raka szyjki macicy, w ramach
którego przewidziano akcję szczepienia młodych dziewcząt przeciwko wirusowi HPV.
Samorząd powiatowy planuje w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki na
partycypację w kosztach zakupu szczepionek
dla uczennic w poszczególnych gminach.
Propozycja współdziałania w programie
została przedstawiona władzom miejskim
i gminnym. Akcje szczepień rozpoczęły już
samodzielnie gmina Czermin i Gołuchów.
(tw)
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„Srebrny Medal za Długoletnią Służbę” otrzymała Grażyna Kaczmarek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
Odznaczenie przyznał Prezydent RP, a wręczył
na ceremonii w Poznaniu 22 maja br. Wojewoda
Wielkopolski Piotr Florek.
(tw)

www.pleszew.starostwo.gov.pl

o
III Targi Edukacyjne

Wakacje - czas
remontów w szkołach
W okresie wakacyjnym prowadzone były prace
remontowe w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
pleszewskiego, które kosztowały łącznie 196.286 zł.
W internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie wyremontowane zostały
łazienki, wymieniona instalacja elektryczna i stolarka
drzwiowa. Pomalowany został pokój mieszkalny dla
uczniów. Na prace wydano 11.800 zł. W Zespole Szkół
Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie remont objął
sanitariaty dziewczęce wraz z wymianą kanalizacji,
podłączeniem ciepłej wody oraz likwidacją barier architektonicznych. Malowane były pomieszczenia szkolne.
Zamontowana została pracownia chemiczno-fizyczna.
Remonty w ZSU-G kosztowały 51.000 zł. Kwotę 73.272
zł przeznaczono na remonty w ZST. Wymalowano pomieszczenia szkolne, naprawiono dach i instalację wodnokanalizacyjną. W LO malowane były klasy. Zamontowano
oświetlenie awaryjne. Na remonty w LO zarezerwowano
32.900 zł. W Zespole Szkół Specjalnych przebudowano
przejście, przesunięto ścianki działowe, pomalowano sale
dydaktyczne, zamontowano drzwi i oświetlenie. Ogólny
koszt tych prac wyniósł 18.564 zł. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzono malowanie
pomieszczeń za cenę 3.750 zł.
(tw)

Winda w liceum
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie
zostało wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych. Inwestycję realizował Powiat Pleszewski. Winda
kosztowała 252.283 zł, z czego 135.000 zł pochodziło
z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Oficjalnego otwarcia
dokonano 18
czerwca 2009
r. Symboliczną
wstęgę przecięli: Starosta Pleszewski Michał Karalus, Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka, Dyrektor
LO Lilla Deleszkiewicz oraz Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Kaczmarek. Windę
poświęcił ks. prałat Henryk Szymiec, proboszcz parafii
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.
(tw)

Przetarg na rozbudowę
CKP-u rozstrzygnięty
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „PROGRESS”
z Kalisza wygrało przetarg, ogłoszony przez Zarząd Powiatu
w Pleszewie, na budowę nowego budynku administracyjno-warsztatowego w Centrum Kształcenia Praktycznego
przy Al. Wojska Polskiego. Będzie to I etap rozbudowy
i modernizacji CKP, w którym zostanie utworzone Centrum
Innowacyjne Kształcenia Kadr dla Przemysłu.
Kaliskie PU-H „PROGRESS” uzyskało maksymalną ilość
100 pkt. Firma zaoferowała najniższą cenę tj. 199.666, 91
zł. brutto za I etap budowy tj. postawienie obiektu w stanie surowym.
(tw)
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świata

Powiatu
Pleszewskiego

Już po raz trzeci odbyły się Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego. Impreza
cieszyła się sporym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej, rodziców i nauczycieli. W ciągu dwóch dni - 13 i 14 marca - targi odwiedziło ponad tysiąc zwiedzających. Impreza odbyła się pod hasłem „Dobre szkoły - dobre wykształcenie”.
Tegoroczne Targi Edukacyjne odbyły się w sali sportowej i obiektach Zespołu Szkół
Technicznych w Pleszewie.
Przygotowano stoiska
promocyjne szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych Powiatu Pleszewskiego. Szkoły przedstawiły swoją ofertę edukacyjną: kierunki nauczania,
kadrę, bazę dydaktyczną
i osiągnięcia. Ukazał się
katalog targowy oraz ulotki
dla zwiedzających.
Gości targowych powitał
dyrektor ZST Marek Szczepański. Targi Edukacyjne
uroczyście otworzył Starosta Pleszewski Michał Karalus. Oprócz rzeszy młodzieży gimnazjalnej targi
odwiedzili m.in.: Barbara
Nowak – radna Sejmiku
Województwa Wlkp., Sławomir Sobczyk - wicedyrektor Wydziału Nadzoru
Pedagogicznego w Kaliszu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wizytatorzy Barbara Szkudlarek i Mirosław
Drzazga, przedstawiciele
władz powiatu, miasta
i gmin, dyrektorzy jedno-

stek powiatowych, kierownicy wydziałów i biur
oświaty z urzędów gmin,
dyrektorzy szkół i przedstawiciele nauczycielskich
związków zawodowych.
Gimnazjaliści mieli okazję porozmawiać z kolegami ze szkół średnich i z nauczycielami. Czynny był
punkt informacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień
z Kalisza dla kandydatów

na żołnierzy zawodowych.
Targi zwiedziło w sumie ponad tysiąc osób. Zaproszenia rozesłano do ponad 30
gimnazjów z terenu powiatu pleszewskiego i powiatów ościennych. Imprezie
towarzyszyły występy grup
aerobiku sportowego, pokazowe walki judo i prezentacje multimedialne
o szkołach.
(tw)

Dotacja na pracownie szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Powiatowi Pleszewskiemu dodatkowe
135.000 zł z rezerwy subwencji oświatowej
na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do
nowych pracowni.
Najwięcej, bo 75.000 zł otrzyma Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Marszewie na wyposażenie
5 pracowni. Klasopracownia przedmiotów
zawodowych rolniczych będzie miała nowe
szafy, krzesła, biurko, stolik narzędziowy,
zestaw komputerowy i rzutnik. Do klasopracowni mechanizacji rolnictwa zostaną
zakupione części zamienne i osprzęt do ciągników, urządzenia i narzędzia warsztatowe.
Szkoła rolnicza w Marszewie dostanie pełne
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wyposażenie do pracowni weterynaryjnych:
anatomii zwierząt, pracowni zabiegowej
i prosektorium.
45.000 zł będzie kosztował sprzęt dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, gdzie
uruchomione zostaną pracownia mechatroniki
oraz dwie pracownie gastronomiczne. W pracowni mechatroniki znajdą się nowe krzesła,
stoliki, projektor multimedialny, ekran do rzutnika oraz laptop. Pracownie gastronomiczne
zostaną wyposażone w sprzęt kuchenny.
Nowa pracownia językowa w I Liceum
Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie otrzyma sprzęt o łącznej wartości
15.000 zł.
(tw)
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pieka zdrowotna

Koncert
„Dla Adeli”
Koncert, dedykowany dr n. med. Adeli Grala-Kałużnej, był podziękowaniem za 28 lat pracy w służbie
zdrowia, w tym 15 lat zarządzania pleszewskim
szpitalem. Doktor Kałużna przeszła na emeryturę.
Ostatnio pełniła funkcję prezesa spółki powiatowej
Pleszewskie Centrum Medyczne.
Koncert Starosty Pleszewskiego „Dla Adeli” odbył się w niedzielę
5 kwietnia 2009 r. w Domu
Parafialnym w Pleszewie
z udziałem około 300
gości. Organizatorzy i goście dziękowali doktor A.

Karalus, Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie
Mirosław Kuberka, Prezes
PCM Sp z.o.o Agnieszka
Pachciarz, przedstawiciele
NFZ, WFOŚiGW, dyrektorzy wielu wielkopolskich
szpitali, samorządowcy,

Porozumienie powiatów
i szpitali - spółek
W Pleszewie zawiązało się Wielkopolskie Porozumienie Powiatów i Szpitali Przekształconych w Spółki. Przystąpiły do niego cztery powiaty: poznański, pleszewski,
rawicki i wrzesiński.
Starostwo Powiatowe
w Pleszewie było organizatorem
konferencji z udziałem czterech wielkopolskich starostów
(poznańskiego, pleszewskiego,
rawickiego i wrzesińskiego) oraz
prezesów szpitali samorządowych, które po przekształceniu
w spółki prawa handlowego
działają jako NZOZ-y. Debata
odbyła się 9 kwietnia 2009 r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Uczestnicy konferencji podpisali „Deklarację współpracy spółek prawa handlowego
powiatów pleszewskiego, poznańskiego, rawickiego i wrzesińskiego w zakresie ochrony
zdrowia”.
Strony deklaracji wyraziły

wolę współpracy i koordynacji
działań w zakresie tworzenia jak
najlepszych warunków ochrony
zdrowia na obszarze działania
każdej ze spółek poprzez wymianę doświadczeń w dziedzinie zarządzania niepublicznymi
podmiotami medycznymi. Chcą

pozyskiwać dodatkowe środki
zewnętrzne na rozwój szpitali,
rozszerzać zakres usług medycznych, podnosić ich jakość
oraz do 2012 przystosować
szpitale do standardów Ministra
Zdrowia.
(tw)

Aportem do spółki PCM
Kałużnej za wybitne osiągnięcia zawodowe jako lekarza i menadżera służby
zdrowia, a także za troskliwość i serce dla pacjentów.
Wśród gości honorowych
byli: Główny Inspektor
Sanitarny Kraju Andrzej
Wojtyła oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Kazimierz Kościelny. Życzenia Jubilatce złożyli m.in.:
Starosta Pleszewski Michał

pacjenci, przedsiębiorcy.
Dla bohaterki wieczoru zaśpiewała piosenkarka Paulla, która również pochodzi
z Pleszewa, a ostatnio robi
oszałamiającą karierę na
polskiej scenie muzycznej.
Koncert „Dla Adeli” został
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Pleszewskie
Centrum Medyczne Sp.
z o.o.
(tw)

Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę, wyrażającą zgodę na wniesienie aportu
w postaci nieruchomości po dawnym szpitalu
SP ZOZ do Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. W zamian Powiat Pleszewski
objął udziały w spółce. Stosowny akt notarialny
podpisano 23 marca br. w kancelarii notarialnej E. Szpunt. Zarząd Powiatu reprezentowali: Starosta Pleszewski Michał Karalus oraz

Wicestarosta Dorota Czaplicka, a w imieniu
PCM Sp z o.o. dokumenty podpisała Prezes
Agnieszka Pachciarz. Nieruchomości wniesione
aportem do Spółki obejmują: 6 ha gruntów
w obrębie ulic Poznańskiej, Szpitalnej, Wierzbowej i Kasztanowej oraz znajdujące się tam
budynki szpitalne. Wartość mienia wyceniono
na 31,4 mln zł.
(tw)

Ambulans ratowniczy dla Powiatu
Jeszcze w tym roku Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. wzbogaci się o ambulans
ratunkowy, spełniający normy emisji spalin EURO 5 oraz normę PN/EN/1789U, wraz z niezbędnym wyposażeniem medycznym. Wartość karetki to 375.535 zł, z czego 85% tj. 319.205 zł
sfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków na rozwój systemu ratownictwa
medycznego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. W dniu 1 lipca
2009 roku w Warszawie została podpisana umowa w tej sprawie pomiędzy Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o o.
(tw)

Lądowiska dla medicopterów

Piosenkarka PAULLA i dr. Adela Grala-Kałużna

Biuletyn Powiatowy Nr 1 (13) / wrzesień 2009

Ponieważ MSWiA zamierza uruchomić Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, wyposażone docelowo w 23 nowe śmigłowce ratunkowe, samorządy lokalne w całym kraju zostały poproszone
o wyznaczenie lądowisk. Miejsca takie muszą spełniać określone wytyczne, nałożone przez Urząd
Lotnictwa Cywilnego. W przypadku Powiatu Pleszewskiego będzie to lądowisko dla śmigłowców medycznych wybudowane przy Pleszewskim Centrum Medycznym. Ponadto zostaną wytypowane dodatkowe miejsca w gminach na wypadek potrzeby lądowania śmigłowca w celu zabrania pacjenta w
stanie nagłego zagrożenia życia i szybkiego przetransportowania go do szpitala. Do tego celu nadają się
np. boiska sportowe.
(tw)
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Ćwiczenia ratowników
nformacje

Na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Sobótka między Pleszewem a Ostrowem Wlkp. doszło do zderzenia
autocysterny, przewożącej gaz propan-butan, z autobusem szkolnym i samochodem osobowym. Kierowca gimbusa
„zginął” na miejscu. „Rannych” zostało 20 osób. Doszło też do niebezpiecznego rozszczelnienia i wycieku gazu
z cysterny. To na szczęście tylko ćwiczenia, w których wzięli udział ratownicy z Pleszewa i Ostrowa Wlkp.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności i współdziałania strażaków z pleszewskiej Specjalistycznej
Grupy Ratownictwa Medycznego oraz Specjalistycznej
Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa
Wlkp.
Ratownicy ewakuowali ludzi z uszkodzonych pojazdów. Pomoc medyczną w pierwszej kolejności otrzymali
najbardziej „poszkodowani”. Niektórzy trafili do namiotu
medycznego, inni byli od razu odwożeni do okolicznych
szpitali. W tym samym czasie strażacy z Ostrowa zneutralizowali wyciek gazu, stawiając tzw. kurtynę wodną.
Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie. Uczestniczyło w nich łącznie około 50 strażaków, 7 policjantów,
14 ratowników medycznych i lekarzy pogotowia. Akcją
dowodził st. kpt. Waldemar Barański, zastępca dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Pleszewa. Ćwiczenia
obserwowali m.in. Starosta Pleszewski Michał Karalus
oraz Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie Jacek
Jarus.
Na miejsce ćwiczeń nieprzypadkowo wybrano krajową „jedenastkę”, gdyż każdego roku dochodzi na niej
do kilkunastu groźnych wypadków.
(tw)

Starostwo we wodzie

Gwałtowna ulewa z 24 czerwca br. spowodowała zalanie terenu Starostwa Powiatowego
w Pleszewie. Woda dostała się do kotłowni
i archiwum. Przyczyną zalewania urzędu jest
najprawdopodobniej źle rozwiązana kanalizacja deszczowa na ul. Poznańskiej. W akcji
zabezpieczenia budynku brali udział strażacy
oraz pracownicy starostwa.
(tw)

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Będzie
namiot
medyczny
Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz PZU S.A. sfinansują
zakup sprzętu dla Specjalistycznej
Grupy Ratownictwa Medycznego,
która powstała na bazie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie
i OSP w Czerminie i Kowalewie.
Będzie to pneumatyczny namiot
medyczny i deski ratownicze, w tym
jedna przystosowana do transportu
śmigłowcami ratowniczymi. Zarząd
Powiatu w Pleszewie przeznaczył
na ten cel 5.000 zł z budżetu powiatu.
(tw)
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Poligon dla LOK-u
Starosta Pleszewski wyraził zgodę na oddanie LOK-owi
w użyczenie byłej strzelnicy i poligonu powojskowego na Karczemce k. Ludwiny.
Były poligon, nazywany popularnie Karczemka, zajmuje
obszar o pow. 10,9500 ha. Nieruchomość stanowi własność
Skarbu Państwa i pozostaje w trwałym zarządzie Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Starosta Pleszewski Michał Karalus 14 kwietnia 2009
r. wydał zgodę na oddanie strzelnicy i poligonu w użyczenie na
czas nieokreślony Lidze Obrony Kraju. Z takim wnioskiem wystąpił do starosty Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
insp. Wojciech Olbryś na prośbę LOK-u.
Istniejąca na terenie poligonu powojskowa strzelnica nie jest
używana od marca 2002 r., ponieważ po zmianie przepisów
przestała spełniać wymagania stawiane policyjnym strzelnicom
ćwiczebnym. Nowy gospodarz, chce zmodernizować strzelnicę na Karczemce, aby spełniała wymogi strzelnicy sportowej
kulowej. LOK będzie tam organizował szkolenie młodzieży
w zakresie strzelectwa sportowego i sportów obronnych. (tw)
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Pleszewianie z wizytą
na Ukrainie

Odznaczony
przez Prezydenta

Delegacja Powiatu Pleszewskiego i gminy Chocz gościła z trzydniową
wizytą na Ukrainie, w rejonie Horodyszcze.
Na Ukrainę pojechała sześcioosobowa delegacja Starostwa Powiatowego w Pleszewie i Urzędu
Gminy w Choczu. Przewodniczył jej Starosta Pleszewski Michał Karalus. W delegacji uczestniczyli
ponadto: Marian Walczak - członek Zarządu Powiatu
w Pleszewie, Rober Czajczyński - naczelnik powiatowego Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy
Zagranicznej, Eugeniusz Markiewicz - inspektor
ds. promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie
Gminy w Choczu oraz jego współpracownicy Roman
Kaczmarek i Krzysztof Latański.
Rejon Horodyszczeński w obwodzie czerkaskim
na Ukrainie oddalony jest o ponad 1300 km od Ple-

szewa. Zamieszkuje go 42 tysiące ludzi. W samym
Horodyszcze mieszka 16 tysięcy osób.
Polska delegacja przebywała na Ukrainie w dniach
21-24 maja 2009 r. Pojechała na święto wsi Zielona
Dąbrowa. Tam Polacy odwiedzili miejscową szkołę
podstawową, a starosta Michał Karalus rozdał dzieciom w prezencie światełka odblaskowe do tornistrów.

Pleszewianie zwiedzili także cerkiew prawosławną
oraz miejscowe muzeum kultury ludowej.
W domu kultury młodzież przygotowała występy
artystyczne. Słuchano deklamacji wierszy ukraińskiego poety narodowego Tarasa Hryhorowicza Szewczenki. Na zakończenie programu Eugeniusz Markiewicz
podarował gospodarzom oprawione zdjęcie Chocza
z lotu ptaka. Starosta natomiast ofiarował ukraińskim
gospodyniom torebki z nasionami warzyw i polskich
kwiatów.
Grupę z Polski zaproszono na piknik kozacki. Była
okazja, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia z rdzennymi
kozakami, przymierzyć kozackie stroje i postrzelać
z armaty - wiwatówki. Można było wejść na wieżę
widokową lub spróbować miodu prosto z ula.
Wieczorem w domu kultury w Zielonej Dąbrowie
Polacy i Ukraińcy zasiedli do oficjalnej kolacji, w której uczestniczyli ze strony ukraińskiej także Starosta
Rejonu Horodyszczeńskiego Aleksander Łupaszko,
przedstawiciele miejscowych władz lokalnych i radni.
Następnego dnia w Urzędzie Gminy w Horodyszcze
odbyło się robocze spotkanie na temat modelu administracji na Ukrainie z udziałem szefa administracji
Prezydenta Ukrainy.
Pleszewianie pojechali też do Humania, gdzie
zwiedzili park krajobrazowy „Zofiówka” („Sofijówka”),
założony w 1796 roku przez polskiego magnata Stanisława Szczęsnego Potockiego dla swej ukochanej
żony Zofii Wittowej - Potockiej.
Starosta Pleszewski Michał Karalus wręczył stronie ukraińskiej oficjalne zaproszenie na tegoroczne
Dożynki Powiatu Pleszewskiego, które zaplanowano
na 6 września w Choczu.
(tw)

Saksończycy w Powiecie Pleszewskim
Ponad 30-osobowa delegacja
polityków, radnych i urzędników
z partnerskiego Powiatu Ammerland w Niemczech ze starostą
Jőrgiem Bensbergiem na czele
przebywała z trzydniową wizytą
w Powiecie Pleszewskim. Goście
wizytowali szpital PCM Sp. z o.o.,
Komendę Powiatową PSP, PCPR
oraz Ośrodek Wsparcia. Zwiedzili zamek w Gołuchowie, pałac
w Dobrzycy, Muzeum Adama
Mickiewicza w Śmiełowie oraz
biesiadowali w Wiosce Indiańskiej
w Józefowie k. Chocza. Partnerzy
z Niemiec przyjechali w ramach
programu „Pogłębiania partnerstwa powiatów Pleszewskiego
i Ammerland”. Przebywali w Polsce od 7 do 10 maja.
(tw)

Starosta Pleszewski Michał Karalus z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego. Prezydent docenił dorobek
samorządowy starosty, jego zasługi dla powiatu i regionu, liczne inicjatywy, osiągnięcia
zawodowe i aktywność społeczną.

Za zasługi
dla województwa

Florian Czajczyk, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie, został wyróżniony
„Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Odznakę nadał zarząd
województwa w uznaniu zasług w wymiarze
regionalnym i działalność w Stowarzyszeniu
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Odznakę zasłużonego dla regionu otrzymał
także Tadeusz Rak, prezes FMS „Spomasz”
Pleszew S.A, za promocję i kształtowanie
pozytywnego wizerunku wielkopolskiej gospodarki w kraju i na świecie.

Pierwsze ślubowanie
urzędników
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych po raz pierwszy w historii
Starostwa Powiatowego w Pleszewie, trzech
nowych urzędników złożyło ślubowanie. Uroczystość zorganizowano w gabinecie Starosty
Pleszewskiego. Tekst ślubowania odczytała
Sekretarz Powiatu, Bogusława Prażucha. Do
ślubowania przystąpiły trzy osoby: Beata Spychała, Mariusz Depa i Anna Szulczyńska.
Goście z Niemiec zwiedzili m.in. Gołuchów
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„Mam talent” na IX WDSU
Szkolne kabarety, piosenkarze, muzycy oraz
kompozytor beatboxu, plastycy i rysownicy wzięli
udział w konkursie „Mam talent”, zorganizowanym w ramach IX Wielkopolskich Dni „STOP
Uzależnieniom”.

Prezentacje artystyczne na scenie oraz wystawa prac młodych
plastyków pod hasłem „Mam talent” zorganizowano pod koniec
maja w Domu Rzemiosła. Wyniki konkursu zostały ogłoszone
podczas finału tegorocznej edycji

„WDSU”, który odbył się w Dzień
Dziecka, 1 czerwca br. w Zespole
Szkół Usługowo-Gospodarczych
w Pleszewie
W kategorii „Talent sceniczny”
I miejsce jury przyznało niezwykle
uzdolnionej, obdarzonej pięknym
sopranowym głosem Dagmarze
Urbankiewicz. Starosta Pleszewski
Michał Karalus oraz Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka
wręczyli jej w nagrodę wieżę stereo.
O zwycięstwie Patrycji Gałdeckiej w kategorii „Talent plastyczny”
zadecydowały głosy w plebiscycie
młodzieży, zwiedzającej wystawę.
Autorka pokazała swoje szkice
ołówkiem. Nagrodą dla niej był
cyfrowy aparat fotograficzny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplom oraz koszulki z nadrukiem
„Mam talent”.
(tw)

Znany aktor w Pleszewie
Marcin Dorociński, popularny aktor młodego pokolenia, gościł w Pleszewie
na projekcji filmu pt.„Boisko bezdomnych” w reżyserii Katarzyny Adamiak,
w którym zagrał główną rolę. Film porusza temat alkoholizmu i bezdomności.
Dwugodzinny seans obejrzało w kinie „Hel” ponad 150 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu pleszewskiego. Po projekcji odbyło się spotkanie
z aktorem Marcinem Dorocińskim, który przyjechał do Pleszewa na osobiste zaproszenie Artura Hyżyka, nauczyciela WF-u w szkole w Białobłotach,
trenera piłkarskiej drużyny bezdomnych, która czterokrotnie reprezentowała
nasz kraj na Mistrzostwach Świata Bezdomnych. Gość odpowiadał na pytania
młodzieży związane z zawodem aktora i pracą nad filmem.
Pokaz filmowy oraz spotkanie z aktorem przygotowało Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla Młodzieży
Dojeżdżającej z pomocą wolontariuszy.
(tw)

Malowniczy powiat

Blisko sto prac dwunastu artystów z Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy pokazano
w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. To efekt zakończonego w maju III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Powiecie Pleszewskim.
III Międzynarodowy Plener Malarski odbył się pod hasłem „Są takie zakątki …
- z pędzlem i sztalugą w Powiat Pleszewski” i trwał dziewięć dni, od 18 do 26 maja.
Na plener zjechało 12 artystów malarzy z Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Byli to:
Stanisław Pełka, Jadwiga Godzik, Dariusz Kaczor, Alicja Palacios, Katia Sokolowa –
Zyzak, Zofia Trzepióra – Noga, Ludmila Tambowcewa, Wołodymyr Czornobaj, Jurij
Syczow, Edward Gustwow oraz Małgorzata Bogucka. Komisarzem Pleneru został
pan Zdzisław Połącarz. Na wystawie poplenerowej w sali sesyjnej starostwa zaprezentowano ogółem 65 obrazów olejnych, 19 akwareli, 9 prac wykonanych techniką
gwasz na papierze oraz 5 pasteli na sucho. Najczęściej powtarzającymi się motywami
na wystawie i najchętniej odwiedzanymi miejscami artystów w terenie były: zamek
w Gołuchowie, pałac w Dobrzycy, pałac w Chorzewie, dworki w Karminie, Trzebinie,
Szkudli i Korzkwach, kościoły w Sośnicy i Kucharkach, rynek w Dobrzycy, wiatraki oraz
zachowane drewniane chaty w gminie Chocz. Część prac to pejzaże i motywy kwiatowe.
Przez miesiąc prace artystów były prezentowane publicznie w starostwie.
(tw)

www.pleszew.starostwo.gov.pl
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KARTY POJAZDÓW

Straty po wichurze

- kosztowny problem
Błędne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. może kosztować Powiat Pleszewski nawet 2,5 mln zł. Chodzi o zwrot nadpłat za
karty pojazdów, wydane w latach 2003 – 2006.
Opłata za kartę pojazdu w latach 2003
– 2006 wynosiła 500 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat
za kartę pojazdu (Dz. U. Nr. 137, poz.1310
z późn. zmianami). Opłaty pobierano zgodnie
z obowiązującym prawem, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 77 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od 15 kwietnia
2006 r. wysokość opłat za kartę pojazdu uległa
zmniejszeniu do 75 zł (rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 28 marca 2006 r., Dz.U.Nr
59, poz. 421). Trybunał Konstytucyjny orzekł,
że pobieranie opłat w wysokości przekraczającej faktyczne koszty wystawiania karty pojazdu
było sprzeczne z prawem unijnym. Orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego wywołało lawinę
przedsądowych wezwań do zapłaty przez właścicieli aut, sprowadzonych z zagranicy.
Samorządowcy tłumaczą, że stosowali obo-

Usuwanie
azbestu
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Na 358 tys. złotych Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie zliczyło straty, jakie
powstały w Powiecie Pleszewskim w wyniku nawałnicy z 23 lipca 2009 r. Starosta
Pleszewski Michał Karalus poinformował
o tym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa przyznał
pomoc w wysokości 100.000 zł. Z tej puli
największą pomoc tj. 40.000 zł otrzymała
gmina Czermin, która w wyniku nawałnicy
ucierpiała najbardziej. Gmina Gołuchów
otrzymała wsparcie w wysokości 12.000 zł,
gminy Chocz i Dobrzyca - po 10.000 zł,
gmina Pleszew – 8.000 zł i gmina Gizałki
– 4.000 zł. Zarządowi Dróg Powiatowych
przekazano 16.000 zł.

Pomoc dla Kamienia
Pomorskiego
Po tragicznym pożarze domu socjalnego
w Kamieniu Pomorskim w kwietniu br., Starosta Pleszewski Michał Karalus zainicjował
zbiórkę pieniężną wśród radnych powiatowych,
urzędników starostwa oraz pracowników szkół
i jednostek powiatowych. Zebraną kwotę 1.670
zł wpłacono na konto „Pomagam - Kamień
Pomorski”. Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Bronisław Grzegorz Karpiński przysłał pismo
z podziękowaniami za pomoc i okazaną solidarność.

Z darami dla pogorzelców
Stół do kuchni oraz drukarkę przekazał
w darze Starosta Pleszewski rodzinie Czajków,
poszkodowanej w pożarze domu w Prokopowie. Pieniądze na pomoc rzeczową dla
pogorzelców zebrano podczas I Balu Starosty
Pleszewskiego. Okazją do przekazania darów
były imieniny pani Laury Czajki, przypadające
w dniu 17 czerwca. Dodatkowo dzieci otrzymały od starosty podręczniki szkolne.

fot. P.P.H.U. „Eko-Mix”

Rada Powiatu w Pleszewie uchwaliła
„Program usuwania azbestu i wyrobów
azbestowych na terenie Powiatu Pleszewskiego na lata 2009-2032”. Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie
na podstawie informacji z gmin dokonał
inwentaryzacji wyrobów azbestowych na
terenie powiatu. Opracowano koncepcję
ich usunięcia i utylizacji. Określono m.in.
wyroby z azbestem, które należy usunąć
w pierwszej kolejności (I stopień pilności).
Program ma na celu wsparcie podmiotów, które posiadają pokrycia dachowe
z azbestu. Środki na usuwanie, wywóz
i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych
będą pochodzić m.in. z budżetu powiatu
i gmin, WFOŚiGW w Poznaniu i Ministerstwa Gospodarki.
(tw)

wiązujące wówczas przepisy i nie powinni ponosić
konsekwencji rozporządzenia Ministra Infrastruktury, sprzecznego
z ustawodawstwem unijnym. Przychody z tytułu
kart pojazdu z lat 2003-2006 zostały dawno
wykorzystane na zadania inwestycyjne w sferze
drogownictwa, oświaty i ochrony zdrowia.
Rada Powiatu na sesji w dniu 26.06.2009
r. przyjęła „Stanowisko w sprawie nadpłat za
wydane karty pojazdu w latach 2004 – 2006”,
w którym zwróciła się z apelem „o podjęcie
szybkich działań mających na celu ustalenie
zasad odpowiedzialności Skarbu Państwa”.
O ile nie zostaną podjęte stosowne działania, mogące poprawić trudną sytuację powiatów, powiat
pleszewski będzie rozważał możliwość wniesienia
pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w oparciu
o art. 4171 Kodeksu Cywilnego - żądanie naprawienia szkody, która została wyrządzona przez
wydanie aktu normatywnego, który następnie
został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za
niezgodny z Konstytucją i ustawą.
W trosce o kondycję finansową samorządów
starostowie pleszewski, ostrzeszowski, ostrowski i wrzesiński oraz prezydent Kalisza wystosowali apel do parlamentarzystów Południowej
Wielkopolski o podjęcie stosownych działań
legislacyjnych.
(tw)

Pomoc dla kredytobiorców,
którzy stracili pracę
5 sierpnia weszła w życie ustawa o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. O rządowe dopłaty do kredytów
mogą ubiegać się osoby, które straciły pracę.
Decyzję o przyznaniu wsparcia i jego wysokości
podejmować będzie starosta. Wnioski należy
składać w Powiatowym Urzędzie Pracy.
(tw)
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IX Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy
Już po raz dziewiąty odbyły się w Dobrzycy popularne biegi uliczne i wyścigi kolarskie im. Stanisława
Mikołajczyka.

Dobrzyca czci w ten sposób Stanisława
Mikołajczyka, prezes PSL i premiera polskiego
rządu emigracyjnego w Londynie, który swoją młodość spędził w pobliskim Strzyżewie.
W dniu zawodów, 6 czerwca 2009 r. na runku
w Dobrzycy, przy obelisku premiera Mikołajczyka uczennica Klaudia Prządka z miejscowej szkoły podstawowej zapaliła symboliczny
znicz i odczytała apel olimpijski. Uroczystego
otwarcia zawodów dokonali Starosta Pleszewski Michał Karalus oraz Wójt Gminy Dobrzyca
Jarosław Pietrzak.

W biegach ulicznych wzięła udział młodzież szkolna z powiatów pleszewskiego,
ostrowskiego, jarocińskiego i krotoszyńskiego. Zorganizowano biegi chłopców i dziewcząt z poszczególnych roczników na dystansach 400 m, 800 m, 1000 m i 1200 m.
Łącznie odnotowano 16 startów. W klasyfikacji drużynowej biegów triumfowali:
w kat. szkół podstawowych: 1. Mieszków
(268 pkt.), 2. SP Chocz (119 pkt.), 3. SP
Żegocin (99 pkt.), w kat. gimnazjów 1.
Dobrzyca (346 pkt.), 2. Gizałki (263 pkt.)

3. Taczanów (181 pkt.) oraz w kat. szkół
ponadgimnazjalnych 1. ZSP Koźmin (220
pkt.) 2. ZS RCKU Marszew (218 pkt.) 3.
ZST Pleszew (170 pkt.).
Przed biegami ulicznymi zorganizowano
IX Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Stanisława Mikołajczyka. Na trasie kolarskiego
kryterium ulicznego ścigali się kolejno żacy
i żaczki, młodzicy, młodziczki oraz juniorki
starsze. Sportowej imprezie przyglądało się
wielu mieszkańców.
(tw)

„Święto Prosny” 2009
Pod hasłem „Święto Prosny”
odbyła się w kwietniu inauguracja sezonu turystycznego 2009
w Powiecie Pleszewskim. Na
przystani kajakowej w Kwileniu
nad Prosną spotkali się kajakarze - uczestnicy pierwszego
w tym roku spływu kajakowego,
wędkarze – uczestnicy zawodów

wędkarskich, oraz rowerzyści, motocykliści, miłośnicy koni i wędrówek pieszych – w sumie kilkaset
osób. Atrakcji nie zabrakło. Była
smaczna grochówka i ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Koniarze
zorganizowali przejażdżki bryczką
i w siodle. Odbył się konkurs wiedzy o powiecie pleszewskim oraz

wyścigi kajakowe na rzece między bojkami. Starosta Pleszewski
Michał Karalus wręczył puchary
najlepszym wędkarzom. Zwycięzcami zawodów wędkarskich zostali: Mariusz Kaczmarek w kat.
seniorów, Łukasz Nejman w kat.
juniorów oraz Mateusz Mączka
w kat. kadetów.
Głównym organizatorem „Świę-
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ta Prosny” było Starostwo Powiatowe w Pleszewie, a partnerami:
Klub Kajakowy LOK „Prosna”,
OSiR Pleszew, Pleszewski Klub
Rowerowy „Tramping”, PTTK Pleszew, Pleszewski Klub Miłośników Koni, OSP Chocz oraz Koło
Wędkarskie Polskiego Związku
Wędkarskiego w Choczu.
(tw)
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Sołtysi w Wiosce Indiańskiej
W Wiosce Indiańskiej w Józefowie koło Chocza obył się I Letni Piknik Sołtysów
Powiatu Pleszewskiego. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Pleszewie, a honorowy patronat nad imprezą sprawował Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.
Sołtysi, którzy na początku roku uczestniczyli w Spotkaniu
Noworocznym ze Starostą Pleszewskim w Marszewie wyrazili wolę, aby podobne spotkanie zorganizować latem w plenerze. Impreza w Wiosce Indiańskiej wyszła naprzeciw tym
oczekiwaniom. Do Józefowa przyjechali wójtowie i sołtysi
z gmin Powiatu Pleszewskiego oraz gościnnie delegacja sołtysów
Powiatu Ostrzeszowskiego ze Starostą Ostrzeszowskim Lechem
Janickim. Gospodarzami pikniku był Starosta Pleszewski Michał
Karalus oraz prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wlkp. w Pleszewie, radny Edmund Stasiak
z Krzywosądowa.
Przygotowano wiele konkursów i zawodów sprawnościowych
m.in.: rzut tomahawkiem, strzelanie z łuku, zawody w przeciąganiu liny, rzut beretem, wbijanie gwoździ, obieranie ziemniaków
oraz układanie puzzli. W klasyfikacji końcowej I miejsce zajęła

drużyna sołtysów z Powiatu Ostrzeszowskiego, II miejsce
- drużyna sołtysów z gminy Dobrzyca, III miejsce – sołtysi
z gminy Chocz.
Puchary i okolicznościowe dyplomy wręczyli Starosta
Pleszewski Michał Karalus, Przewodniczący Rady Powiatu
w Pleszewie Mirosław Kuberka, a europoseł Andrzej Grzyb
zadeklarował, że zwycięską drużynę zaprosi na wycieczkę
(tw)
do Brukseli.

Od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka, Starosta Pleszewski Michał Karalus, Poseł do Europarlamentu Andrzej Grzyb,
konferansjer Jacek Tomczak, Wójt Gminy Chocz Marian Wielgosik i Starosta
Ostrzeszowski Lech Janicki
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