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Kajaki w darze!

Kajak - dar dla gminy Giza³ki, 2005r.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie
od kilku lat funduje kajak tej gmi-
nie, która rok wczeœniej by³a go-
spodarzem Do¿ynek Powiatu Ple-
szewskiego. Taki sprzêt ma ju¿
Chocz i Giza³ki, a teraz otrzyma go
tak¿e Go³uchów.

Dar w postaci kajaka jest form¹ podziêkowañ za
wspó³pracê przy organizacji œwiêta. Rok temu kajak
w kolorze zielonym odebra³a gmina Giza³ki za do-
¿ynki’ 2004, a dwa lat temu niebieski kajak dosta³
Chocz za imprezê w 2003 roku. W tym roku nagro-
da przypadnie gminie Go³uchów. Kajak bêdzie mia³
kolor czerwony i zostanie oficjalnie przekazany wój-
towi gminy podczas tegorocznych do¿ynek w Ple-
szewie. Dziêki powiatowi gminy bêd¹ mia³y na wy-
posa¿eniu w³asny sprzêt p³ywaj¹cy. W ten sposób
Powiat Pleszewski wspiera rozwój kajakarstwa na
rzece Proœnie, która przep³ywa a¿ przez piêæ z sze-
œciu gmin powiatu pleszewskiego.                    (tw)

Przekazanie kajaka samorz¹dowi Chocza, 2004r.

Kto z chlebem,
kto z wieñcem?

Starostwie Do¿ynek Powiatowych 2006

 Ma 40 lat. Wraz z mê¿em Kazimierzem prowadzi gospodar-
stwo rolne w Sowinie B³otnej, które liczy obecnie 25 ha. Rodzi-
na Ka³u¿nych uprawia zbo¿a, g³ównie pszenicê, pszen¿yto, jêcz-
mieñ oraz mieszanki, ale tak¿e ziemniaki, buraki cukrowe oraz
kukurydzê. Ponadto hoduj¹ byd³o i trzodê chlewn¹.

 Pañstwo Ka³u¿ni dochowali siê siedmiorga dzieci. Najstarszy
– Mateusz ma 21 lat i jest stolarzem. 18-letni Jacek uczy siê w
zawodzie elektromechanika. Najstarsza córka Kinga (15 lat) jest
gimnazjalistk¹. Pozosta³a czwórka uczêszcza jeszcze do szko³y
podstawowej: Dominika (12 lat), Aleksandra (11 lat), Patryk (10

lat) i Pawe³ (7 lat). W wolnym czasie Pani Irena chêtnie czyta ksi¹¿ki i ogl¹da telewizjê. Lubi
te¿ spotkania w gronie znajomych.

  Jest 32-latkiem. Gospodarstwo rolne prowadzi wraz z ¿on¹
Magdalen¹. Obecnie posiada 13 ha area³u. Sieje ¿yto, pszen-
¿yto oraz sadzi ziemniaki. Hoduje te¿ 200 œwiñ i 4 opasy. Po-
cz¹tkowo gospodarowa³ samodzielnie na kilku hektarach, które
pod koniec lat 90-tych otrzyma³ od wuja. Resztê gospodar-
stwa przej¹³ po rodzicach.
  Pañstwo Skórzybutowie wychowuj¹ 3-letniego synka Mak-
symiliana. Pan Piotr pasjonuje siê sportem. Grywa w koszy-
kówkê, jeŸdzi rowerem, a ponadto lubi ogl¹daæ telewizyjne
relacje z meczów pi³karskich.

Asystenci starostów

  Jest pann¹. Ma 19 lat i mieszka w Taczanowie wraz z rodzicami
- Miros³aw¹ i Markiem Winieckimi. Pomaga im w prowadzeniu ro-
dzinnego gospodarstwa rolnego. Pañstwo Winieccy maj¹ 22 ha zie-
mi, na której uprawiaj¹ pszenicê i pszen¿yto. Czêœæ area³u przezna-
czaj¹ na uprawê rzepaku. Specjalizuj¹ siê w hodowli trzody chlew-
nej. Stado œwiñ liczy 100 sztuk. W³aœciciele posiadaj¹ te¿ 8 koni.
  Pani Agnieszka jest studentk¹ pedagogiki w Poznaniu. Wolny czas
spêdza z ch³opakiem Tomaszem. Jej pasj¹ s¹ konie, dobre ksi¹¿ki
i filmy.

IRENA KA£U¯NA IRENA KA£U¯NA IRENA KA£U¯NA IRENA KA£U¯NA IRENA KA£U¯NA Z SOWINY B£OTNEJ

PIOTR SKÓRZYBUT PIOTR SKÓRZYBUT PIOTR SKÓRZYBUT PIOTR SKÓRZYBUT PIOTR SKÓRZYBUT Z ROKUTOWA

AGNIESZKA WINIECKA AGNIESZKA WINIECKA AGNIESZKA WINIECKA AGNIESZKA WINIECKA AGNIESZKA WINIECKA Z TACZANOWA II

  Ma 28 lat. Gospodarstwo prowadzi wraz z rodzicami – Sabin¹
i Andrzejem. Rodzina Piêknych posiada 35 hektarów ziemi
z pszenic¹, jêczmieniem, pszen¿ytem, kukurydz¹, selerem oraz
burakami. Prowadzi te¿ hodowlê 200 œwiñ i 32 sztuk byd³a.
  Dum¹ pana Rados³awa jest dzia³alnoœæ w ochotniczej stra¿y
po¿arnej. Jest Zastêpc¹ Naczelnika OSP w Kowalewie. Czêsto
wyje¿d¿a na zawody stra¿ackie, w czym kibicuje mu ¿ona
– Kinga. Razem ze swoj¹ dru¿yn¹ wywalczy³ ju¿ sporo nagród.
Do najwa¿niejszych nale¿¹ trzy z³ote medale z Miêdzynarodo-
wych Olimpiad w Sportach Po¿arniczych.

Ÿród³o: UMiG Pleszew

RADOS£ARADOS£ARADOS£ARADOS£ARADOS£AW PIÊKNY W PIÊKNY W PIÊKNY W PIÊKNY W PIÊKNY Z KOWALEWA
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Tegoroczne Do¿ynki Powiatowe odbêd¹ siê w niedzielê
3 wrzeœnia w Pleszewie i bêd¹ po³¹czone z do¿ynkami miej-
sko-gminnymi. G³ówne uroczystoœci poprzedzi otwarcie Mu-
zeum Piekarstwa Tomasza Vogta przy ul. Tyniec. Msza dziêk-
czynna za zebrane plony w koœciele pw. Najœwiêtszego Zba-
wiciela rozpocznie siê o godz. 13.30. Po nabo¿eñstwie przed-
stawiciele w³adz powiatu i miasta z³o¿¹ kwiaty pod tablic¹
papie¿a Jana Paw³a II. Korowód do¿ynkowy przejdzie Al.
Wojska Polskiego na stadion miejski, gdzie zespo³y ludowe
„Tursko” i „Suchorzewiacy” przedstawi¹ inscenizacjê obrzê-
du do¿ynkowego. Zaplanowano te¿ koncert gwiazdy  - gru-
py ”Zakopower” z Zakopanego. Podczas do¿ynek zostan¹
og³oszone wyniki konkursów na „Najpiêkniejszy wieniec ¿niw-
ny”, „Estetyczn¹ zagrodê wiejsk¹” oraz „So³tysa - lidera bez-
piecznej pracy”. Œwiêto plonów zakoñczy siê wieczorem za-
baw¹ ludow¹.

I miejsce i tytu³
„Estetycznej

zagrody wiejskiej
gminy Pleszew

w roku 2006”
- gospodarstwo

prowadzone przez
Gra¿ynê i Jana

Noskowskich
w Brzeziu.

Konkurs „Estetyczna zagroda wiejska”

Co roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie og³asza konkurs na
najlepiej urz¹dzon¹ i zadban¹ zagrodê wiejsk¹ w gminie, która jest
gospodarzem do¿ynek powiatowych. W tym roku w konkursie starto-
wali rolnicy z gminy Pleszew. Do konkursu zg³oszono 11 gospodarstw,
które wizytowa³a komisja konkursowa w sk³adzie: Jacek Grycz - kie-
rownik pleszewskiego oddzia³u ARiMR, Robert Miko³ajczak ze Staro-
stwa Powiatowego w Pleszewie, Jolanta Pankowiak z Oœrodka Do-
radztwa Rolniczego w Marszewie i Halina Durmenc z UMiG w Plesze-
wie. Jurorzy oceniali ogóln¹ estetykê, funkcjonalnoœæ i porz¹dek na
posesji. Zwracali uwagê m.in. na urz¹dzenie kwietników i ogrodów,
wygl¹d elewacji budynków i zachowanie regionalnego stylu architek-
tury. Sprawdzano, czy w gospodarstwie przestrzega siê przepisów BHP
i p.po¿ oraz zasad ochrony œrodowiska. Komisja wziê³a te¿ pod uwa-
gê to, czy gospodarstwo s³u¿¹ce produkcji rolnej i hodowli jest jedno-
czeœnie dobrym miejscem do wypoczynku dla ca³ej rodziny.

Powiatowe
Œwiêto Plonów

III miejsce
- gospodarstwo

nale¿¹ce do pani
Jadwigi So³tysiak

z Nowej Wsi - Folusz

II miejsce
- gospodarstwo
pañstwa
Danuty
i Stanis³awa
Szczepañskich
z Borucina Tadeusz WoŸny, so³tys wsi

Lenartowice

Konkurs „So³tys liderem pracy bezpiecznej”

W dniu 22 sierpnia obradowa-
³a komisja konkursowa, która
podsumowa³a inicjatywy i pomy-
s³y so³tysów powiatu pleszew-
skiego z zakresu poprawy bez-
pieczeñstwa pracy w rolnictwie in-
dywidualnym. Konkurs organizo-
wany jest pod has³em „So³tys - li-
derem bezpiecznej pracy”. W ko-
misji zasiadali: Robert £oza - na-
czelnik Wydzia³u Ochrony Œrodo-
wiska, Rolnictwa i Leœnictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Plesze-
wie (w charakterze przewodni-
cz¹cego), Andrzej Zalewski
z Pañstwowej Inspekcji Pracy od-
dzia³ w Ostrowie Wlkp., Urszula
Smyk - kierownik Placówki Tere-
nowej KRUS w Pleszewie oraz
Robert Miko³ajczak z biura powia-
towego Izby Rolniczej.

Komisja przyzna³a nastêpu-
j¹ce nagrody: I miejsce - Tade-
usz WoŸny, so³tys wsi Lenarto-
wice, II miejsce - Roman Kwa-

œniewski, so³tys wsi Rokutów, III
miejsce - Lech Dobrowolski, so³-
tys wsi Marszew.

Ponadto komisja przyzna³a
dwa wyró¿nienia: so³tysowi Jó-
zefowi Potockiemu z Grodziska
i so³tysowi Micha³owi Lisieckie-
mu z KuŸni.

       (tw)

I miejsce

• Gospodarstwo Rolne W. Wawrzyniaka w Tursku
• PZZ Dystrybucja
• Gospodarstwo Szkó³karsko-Ogrodnicze P. Doczekalskiego
   w Pleszewie
• FMS „Spomasz” Pleszew S.A.
• PHU „Rolbud” Lubomierz
• Bank Spó³dzielczy w Pleszewie
• Bank Spó³dzielczy w Dobrzycy
• OSM Kowalew – Dobrazyca

Fundatorzy nagród na konkursy do¿ynkowe
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W zwi¹zku z koñcowym eta-
pem prac nad projektem „Stra-
tegii rozwoju powiatu pleszew-
skiego na lata 2007-2013” w auli
LO w dniu 20 lipca odby³a siê
konferencja konsultacyjna. Za-
prezentowany projekt strategii
opracowany zosta³ przez spe-
cjalnie wy³oniony zespó³ redak-
cyjny, któremu przewodniczy³ wi-
cestarosta pleszewski Szcze-
pan Wojtczak. W zespole pra-
cowali: sekretarz i skarbnik po-
wiatu, naczelnicy wydzia³ów sta-
rostwa, kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych powiatu, przed-
stawiciele organizacji pozarz¹-
dowych oraz instytucji gospodarczych.

Konferencjê konsultacyjn¹ otworzy³ sta-
rosta pleszewski Micha³ Karalus. Przebieg
prac nad strategi¹, misjê, wizjê i kierunki
rozwoju powiatu na lata 2007-2013 przed-
stawi³ wicestarosta Szczepan Wojtczak.
Recenzentem strategii by³ Marek Wójcik,
ekspert Zwi¹zku Powiatów Polskich. Jego
zdaniem, to dobrze, ¿e autorami strategii s¹
pracownicy starostwa i jednostek powiatu,
a nie zewnêtrzna firma consultingowa, nie
znaj¹ca realiów powiatu pleszewskiego.
Pochwali³ strategiê za dalekowzrocznoœæ.

Przedstawiciele w³adz Powiatu Pleszewskiego uczestniczyli w uroczystoœciach
z okazji 50-lecia Cechu Rzemios³ Róznych w Pleszewie. Na zdjêciu: w przemarszu
ulicznym (od lewej): Podstarszy Cechu Bogus³aw Pisarski, Starosta Pleszewski Mi-
cha³ Karalus, Starszy Cechu Olgierd Rusinek, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bog-
dan Skitek oraz drugi Podstarszy Cechu Eugeniusz Kowalski.

Strategia po konsultacji

50 lat Cechu

wiêcej szczegó³ów:
www.pleszew.starostwo.gov.pl,

zak³adka „Strategie i plany”

Radzi³, co jeszcze warto uj¹æ w dokumen-
cie. Oceni³, ¿e intensywne prace nad osta-
tecznym kszta³tem strategii potrwaj¹ oko³o
dwóch miesi¹cy. Zarz¹d powiatu chcia³by,
aby strategia zosta³a przyjêta jeszcze w tej
kadencji samorz¹du. Projekt zostanie przed-
³o¿ony Radzie Powiatu do zatwierdzenia na
wrzeœniowej sesji.                                            (tw)

Pracami nad strategi¹ powiatu kierowa³ wicestarosta
Szczepan Wojtczak (z prawej)

Powiat Pleszewski
wspó³finansowa³ druk

nastêpuj¹cych publikacji:

Folder wydany
na obchody
jubileuszowe
135-lecie
szko³y œredniej
- LO im. St.
Staszica
w Pleszewie

Ksi¹¿ka
o historii stra¿y

ogniowej
w Pleszewie,

wydana na
125-lecie OSP

Pleszew

Broszura
„Organy
podatkowe
Ziemi Pleszew-
skiej 2006”,
która ukaza³a
siê z okazji
Spartakiady
S³u¿b
Podatkowych
Po³udniowej
Wielkopolski
w Pleszewie.

Folder z okazji 35-lecia Regionalnego Ze-
spo³u Pieœni i Tañca „Tursko”
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Zwi¹zek Po-
wiatów Polskich
przyzna³ staro-
œcie pleszewskie-
mu Micha³owi
Karalusowi wy-
ró¿nienie ”Nowo-
czesny samorz¹-
dowiec spo³e-
czeñstwa infor-
macyjnego”. Sta-
rosta odebra³ dyplom oraz statuetkê podczas ma-
jowej konferencji dla samorz¹dowców w Busku-
Zdroju z zakresu bezpieczeñstwa teleinformatycz-
nego. Nagrody otrzyma³o jeszcze dwudziestu
trzech innych starostów z ca³ej Polski. Warunkiem
jej przyznania jest dba³oœæ o bezpieczeñstwo te-
leinformatyczne w podleg³ym sobie urzêdzie.

(tw)

Szpital
Szpital powiatowy SPZOZ w Pleszewie otrzyma³ trzy
certyfikaty jakoœci ISO, przyznane przez TUV NORD
Polska i po raz trzeci certyfikat akredytacyjny Krakow-
skiego Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie
Zdrowia.

Certyfikaty dla pleszewskiego szpitala odebra³a dyrektor Adela Grala-Ka³u¿na

Samodzielny Publiczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej w Pleszewie zor-
ganizowa³ konferencjê medyczn¹ na
temat „Jakoœæ opieki nad pacjentem
- wymiana doœwiadczeñ”. Konferen-
cja odby³a siê 28 kwietnia w Go³ucho-
wie, w odrestaurowanej dworskiej po-
wozowni Oœrodka Kultury Leœnej.
W konferencji uczestniczyli m.in. dy-
rektorzy i ordynatorzy ze szpitali

inie. W³adze powiatu pleszewskiego
reprezentowali Starosta Pleszewski
Micha³ Karalus oraz przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Pleszewie Bogdan
Skitek. Dyrektor SP ZOZ w Pleszewie
Adela Grala-Ka³u¿na odebra³a certy-
fikat akredytacyjny wydany przez Kra-
kowskie Centrum Monitorowania Ja-
koœci w Ochronie Zdrowia oraz trzy
certyfikaty ISO w dziedzinie zarz¹dza-

z Ostrzeszowa, Wrzeœni, Œrody Wlkp.
i Makowa Mazowieckiego. przedsta-
wiciele oœrodków akredytacyjnych,
stowarzyszeñ medycznych, rady pie-
lêgniarek i po³o¿nych. Przybyli tak¿e
goœcie  zagraniczni z Ammerland Kli-
nik w Niemczech, z któr¹ SPZOZ po-
siada porozumienie o wspó³pracy od
2000 roku, oraz delegacja ze szpita-
la rejonowego w Ro¿yszcze na Ukra-

nia jakoœci¹, zarz¹dzania œrodowisko-
wego i zarz¹dzania BHP, przyznanym
przez Biuro Regionalne TUV NORD
Polska w Poznaniu. SPZOZ Pleszew
jest jednym z nielicznych szpitali
w Wielkopolsce, który posiada certy-
fikaty ISO w zakresie tych trzech norm
jakoœci. Natomiast certyfikat akredytacyj-
ny pleszewski szpital otrzyma³ ju¿ po raz
trzeci, na kolejne trzy lata.                (tw)

z certyfikatami

Nowoczesny
samorz¹dowiec

W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wdra-
¿any jest system zarz¹dzania jakoœci¹ wg nor-
my ISO 9001-2000.

Standaryzacja funkcjonowania urzêdu ma za-
pewniæ jak najlepsz¹ obs³ugê interesantów, optyma-
lizacjê kosztów dzia³alnoœci, dobr¹ organizacjê pra-
cy, przejrzyste finanse, kompetencjê pracowników,
skutecznoœæ oraz zgodnoœæ z prawem i w³asnymi
standardami.

W tym celu przyjêto deklaracjê pt. „Polityka
jakoœci”. Opracowano w szczegó³ach i uruchomio-
no ³¹cznie 26 procedur standaryzacyjnych. Pro-
cedury reguluj¹ tryb postêpowania np. przy pra-
cach nad strategi¹ powiatu, planowaniu bud¿etu,
sprzeda¿y nieruchomoœci powiatu, rozpatrywaniu
skarg, zawieraniu umów, realizacji zakupów, re-
krutacji pracowników, planowaniu szkoleñ, aktu-
alizacji strony internetowej  czy zarz¹dzaniu infra-
struktur¹ teleinformatyczn¹ itd.

Sprawnoœæ systemu zostanie sprawdzona we
wrzeœniu, gdy firma Doradztwo Gospodarcze DGA
przeprowadzi audit w starostwie powiatowym.
Na podstawie pozytywnej oceny audytorów urz¹d
bêdzie móg³ ubiegaæ siê o certyfikat jakoœci ISO.
Wdro¿enie normy ISO 9001-2000 pozwoli na spraw-
niejsz¹ i efektywniejsz¹ dzia³alnoœæ urzêdu, dosto-
suje system organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Pleszewie do standardów zarz¹dzania stosowa-
nych w Unii Europejskiej i na œwiecie. Pe³nomocni-
kiem Zarz¹du Powiatu ds. systemu ISO w pleszew-
skim starostwie jest Sekretarz Powiatu Bogus³a-
wa Pra¿ucha.                                                  (tw)

ISO w urzêdzie
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Zestaw materia³ów promocyjnych o powiecie
przekaza³y w³adze Powiatu Pleszewskiego do tzw.
„Kapsu³y w przysz³oœæ”, która adresowana jest do
nastêpnych pokoleñ Pleszewian. Urz¹d Miasta i Gmi-
ny zakopa³ zbiornik w ziemi przed ratuszem

W pude³ku od powiatu znalaz³y siê m.in.: ksi¹¿ka
o dzia³alnoœci samorz¹du powiatowego w latach 1999-
2002, album fotograficzny, mapa powiatu, komplet do-
tychczasowych numerów „Wiadomoœci Powiatowych”,
foldery turystyczne, p³yty, bruszury promocyjne, breloczki
i widokówki. Pude³ko, wraz z innymi od mieszkañ-
ców,  zosta³o w³o¿one do specjalnej kapsu³y - zbiornika
cylindrycznego z blachy kwasoodpornej, wykonanej
w fabryce „Spomasz”. Po zamkniêciu i zaspawaniu w³a-
zu, pojemnik zosta³ zakopany na rynku. Za kilkaset lat
nasi potomkowie bêd¹ mogli go odkopaæ i wydobyæ
przedmioty, które s¹ œwiadectwem naszych czasów.

Rada Powiatu w Pleszewie ju¿ 16 maja
2006 roku podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu Po-
wiatu Pleszewskiego do „Stowarzyszenia S-11”.
Z jej upowa¿nienia Starosta Pleszewski Micha³
Karalus 7 lipca uczestniczy³ w spotkaniu za³o-
¿ycielskim stowarzyszenia w Koszalinie. Gru-
pa inicjatywna przyst¹pi teraz do opracowania
statutu organizacji i jej rejestracji, a we wrze-
œniu zostan¹ wybrane w³adze. Siedzib¹ stowa-
rzyszenia bêdzie biuro Zwi¹zku Miast Polskich
w Poznaniu. W spotkaniu w Koszalinie uczest-
niczyli przedstawiciele samorz¹dów lokalnych
i regionalnych czterech województw, przez które
przebiega „jedenastka”: Zachodniopomorskie-
go, Wielkopolskiego, Opolskiego i Œl¹skie-
go. Trasa S-11ma prawie 600 km d³ugoœci.
Jest wa¿nym szlakiem komunikacyjnym ze
wzglêdu na du¿y ruch turystyczny z po³udnia
Polski w kierunku Wybrze¿a Ba³tyckiego
oraz znaczne nasilenie transportu towarowego
ze Œl¹ska. Wzd³u¿ „jedenastki” po³o¿onych
jest oko³o 60 jednostek samorz¹du terytorial-
nego. W jej s¹siedztwie mieszka oko³o 8 mln
ludzi. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e spadek znacze-
nia drogi S-11 os³abi³by tak¿e rozwój Pleszewa
i Powiatu Pleszewskiego.                                (tw)

STARANIA O DROGÊ EKSPRESOW¥

Powsta³o „Stowarzyszenie S-11”
Powiat Pleszewski jako pierwszy zg³osi³ akces i sta³ siê cz³onkiem za³o¿ycielem „Stowarzysze-
nia S-11", które zamierza lobbowaæ w krêgach rz¹dowych w sprawie modernizacji i przekwalifi-
kowania drogi krajowej nr 11 Koszalin-Poznañ - Katowice na trasê szybkiego ruchu.

Kapsu³a
z pami¹tkami

Starosta Pleszewski Micha³ Karalus oraz Wicestaro-
sta Szczepan Wojtczak 14 lipca przekazali kartonik

z pami¹tkami powiatowymi na rêce burmistrza
Mariana Adamka.

Przedstawiciele samorz¹dów - za³o¿ycieli „Stowarzyszenia S11”. Koszalin, 7 lipca 2006 r.
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Piêkniej¹
powiatowe ulice
W czerwcu Zarz¹d Dróg Powiatowych odda³ do u¿ytku dwie in-
westycje drogowe w centrum Pleszewa - odcinki ul. Poznañ-
skiej oraz Kaliskiej wraz z nowym chodnikiem. Trwa moderni-
zacja ul. Sienkiewicza oraz  budowa chodnika, który po³¹czy
Karsy z Kucharami.
PLESZEW

Na ul. Kaliskiej  najpierw wykonano przebudowê chodnika na d³ugoœci 300 metrów bie¿¹cych od
Rynku do ul. Wodnej-Piaski po obu stronach jezdni. Zastosowano kostkê polbruk gruboœci 8 cm. Na
chodniku wydzielono tak¿e miejsca parkingowe. Nastêpnie na ca³ym odcinku u³o¿ono now¹ nawierzch-
niê asfaltow¹ jezdni (warstwa wyrównawcza + warstwa œcieralna gruboœci 4 cm). Wykonawc¹ robót by³o
Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie. Wartoœæ inwestycji wynios³a 292.442 z³. W 70%
budowê sfinansowa³ Powiat Pleszewski (202.442 z³), a w 30% Miasto i Gmina Pleszew (90.000 z³).

1 sierpnia Zarz¹d Dróg Powiatowych podpisa³ umowê z pleszewskim PK na przebudowê chodnika przy ul. Sienkiewicza. Wyremontowany zosta-
nie odcinek d³ugoœci 560 metrów od ulicy Kolejowej do samego Rynku. Po u³o¿eniu chodnika na ca³ej d³ugoœci ulicy Sienkiewicza wykonana zostanie
nowa nawierzchnia. Ca³oœæ inwestycji kosztowaæ bêdzie 305.000 z³.  Inwestycja bêdzie finansowana g³ównie z bud¿etu powiatu, który wyasygnowa³ na
ten cel 215.000 z³ (70% kosztów). Miasto do³o¿y 90.000 z³ ( 30%). Pracê zakoñcz¹ siê do 30 wrzeœnia br.

Tu¿ przed do¿ynkami zakoñczy³ siê remont 125 mb. chodnika przy Al. Wojska Polskiego naprzeciwko Placu Wolnoœci im. Jana Paw³a II (przed
koœcio³em Najœwiêtszego Zbawiciela). Koszty remontu wynios³y 35.000 z³, a pokryj¹ je solidarnie - po 50% - samorz¹dy powiatowy i miejski.

Powiat Pleszewski przekaza³ 170 m krawê¿ników oraz 80 m2 p³ytek chodnikowych. na budowê chodnika w Sowinie B³otnej, gm. Pleszew.

Ul. Kaliska. Na modernizowanych ulicach
powiatowych w mieœcie studzienki kanaliza-

cyjne ozdabiane s¹ kostk¹ granitow¹

Na zlecenie Zarz¹du Dróg Powiatowych w Pleszewie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych S.A. z Ostrowa Wlkp. wykona³o now¹ nak³adkê
asfaltow¹ na ul. Poznañskiej od skrzy¿owania z ul. £¹kow¹ do skrzy¿owania z ul. Bogusza. Na tym odcinku ju¿ w ubieg³ym roku przebudowanego
chodnik wraz z poszerzeniem wyjazdu z ul. Œw. Ducha. Nowy asfalt pokry³ 140 metrów bie¿¹cych ul. Poznañskiej. Powiat Pleszewski zap³aci³ za
roboty 55.000 z³.

GO£UCHÓW
W lipcu rozpoczê³y siê

prace zwi¹zane z budow¹
nowego chodnika wzd³u¿
drogi powiatowej Krzywos¹-
dów – Kuchary na odcinku
2 km miêdzy Karsami i Ku-
charami. Na mocy stosow-
nego porozumienia Powiat
Pleszewski powierzy³ to za-
danie w ca³oœci do realizacji
przez gminê Go³uchów. Pra-
ce prowadzi Zak³ad Us³ug
Komunalnych z Go³uchowa.
Koszt budowy - 350.000 z³.
– sfinansuj¹ po po³owie sa-
morz¹dy powiatowy i gmin-
ny. Nowy chodnik ma byæ go-
towy do po³owy wrzeœnia.

(tw)

- Droga Taczanów – Bronów d³ugoœci 5 km i wartoœci 1.250.000 z³ (partycypacja w kosztach: Ministerstwo Infra-
struktury - 600.000 z³, Powiat Pleszewski – 500.000 z³., Gmina Pleszew – 150.000 z³).

- Droga w Soœnicy d³ugoœci 1,4 km za cenê 300.000 z³ (w tym: Powiat Pleszewski - 200.000 z³, Zarz¹d Wojewódz-
twa Wielkopolskiego - 50.000 z³, Gmina Dobrzyca - 50.000 z³). Modernizacjê wykona Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych z Jarocina.

- Parkan przy koœciele w Kowalewie. Poniewa¿ powiat zamierza przebudowaæ ³uk drogi w Kowalewie w ubieg³ym
roku zawarto porozumienie z miejscow¹ parafi¹. Powiat sta³ siê w³aœcicielem czêœci koœcielnej dzia³ki przy skrêcie
na Dobrzycê, a w zamian wybuduje nowy parkan przy koœciele. W wyniku przetargu wy³oniono wykonawcê p³otu:
Zak³ad Budowlany Henryka Krysztofiaka. Brama wjazdowa na teren plebani zostanie usytuowana w innym miej-
scu. Ca³e ogrodzenia bêdzie kosztowa³o powiat 108.000 z³.

- Chodnik przy ul. Grodziskiej w Choczu, d³ugoœci 300 metrów.

- Chodnik w Wierzchach (gm. Giza³ki) na odcinku 300 metrów.

Jeszcze w tym roku zostan¹ wykonane:
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Ekipa reporterska TVP1 goœci³a w Powie-
cie Pleszewskim przez trzy dni. Zdjêcia reali-
zowano m.in. w Pleszewie, Dobrzycy, Fabia-
nowie, Brzeziu, ̄ egocinie, Choczu i Giza³kach.
Program wizyty przygotowali pracownicy Sta-
rostwa Powiatowego w Pleszewie.

Ekipa telewizyjna by³a z kamer¹ m.in.
w szpitalu powiatowym SP ZOZ w Plesze-
wie, który posiada tytu³ „Szpital przyjazny
œrodowisku”. Operatorzy sfilmowali obiekt
szpitalny po termomodernizacji, nowo-
czesn¹ kot³owniê ekologiczn¹ oraz kolek-
tory s³oneczne. W Dobrzycy filmowali Mu-
zeum Zespó³ Pa³acowo-Parkowy oraz
gminn¹ oczyszczalniê œcieków, bêd¹c¹
w budowie. Redakcjê roln¹ TVP1 intereso-
wa³y szczególnie unikatowe pasy œródpol-
ne, które zachowa³y siê w Fabianowie. Na
ich odnowê Powiat Pleszewski pozyska³
œrodki w ramach nagrody z WFOŒiGW.
W okolicach Chocza krêcono migawki nad
rzek¹ Prosn¹ m.in. sprz¹tanie rzeki przez
cz³onków klubu kajakowego LOK „Prosna”.
Ekipa TVP 1 spotka³a siê w Brzeziu i ¯ego-
cinie z liderami i m³odzie¿¹ Klubów Eduka-
cyjnych „4 H”. Ekipa realizowa³a materia³
tak¿e na terenie oczyszczalni œcieków w
Giza³kach oraz oczyszczalni miejskiej w Zie-
lonej £¹ce. W szkole w Tomicach (gm. Gi-
za³ki) zrobi³a zdjêcia kot³owni ekologicznej,
a w Zespole Szkó³ Technicznych w Plesze-
wie filmowa³a akcjê segregacji puszek i bu-
telek przez uczniów.

Redaktor Justyna Szpringier przeprowa-
dzi³a wywiady m.in. ze Starost¹ Pleszewskim

- Micha³em Karalusem, naczelnikiem powia-
towego Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Le-
œnictwa i Rolnictwa - Robertem £oz¹ oraz kie-
rownikiem miejskiego Wydzia³em Gospodarki
Komunalnej - Grzegorzem Knappe. Kontakt
z TVP 1 uda³o siê nawi¹zaæ dziêki Stowarzy-
szeniu Rozwoju M³odych „Odyseja”.

15-minutowy reporta¿ z Powiatu Ple-
szewskiego zosta³ wyemitowany w magazy-
nie  ekologicznym TVP 1 pt. „Wielkie sprz¹-
tanie”. Autorki Justyna Szpringier i Stella No-
rowska poruszaj¹ tematy zwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska, prezentuj¹ nowocze-
sne metody oczyszczania œcieków i recyklin-
gu odpadów, popularyzuj¹ dzia³ania i inwe-
stycje proekologiczne w zakresie czystoœci
gleby, wody i powietrza, walcz¹ o zachowa-
nie gin¹cych gatunków roœlin i zwierz¹t oraz
zajmuj¹ siê ekorozwojem wsi.                    (tw)

Powiat Pleszewski w TVP 1
Wydzia³ Promocji Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Re-
dakcja Rolna Programu 1 Telewizji Polskiej zrealizowa³y w Po-
wiecie Pleszewskim reporta¿ na temat ekologii. 15-minutowy
reporta¿ zosta³ wyemitowany w TVP 1 w magazynie ekologicz-
nym „Wielkie sprz¹tanie”.

Na koncercie
„Mazowsza”

Pleszewianie obejrzeli Wielk¹ Galê
Koncertow¹ Pañstwowego Zespo³u Lu-
dowego Pieœni i Tañca „Mazowsze” im.
Tadeusza Sygietyñskiego w Poznaniu.

Koncert odby³ siê 17 czerwca 2006 roku
w poznañskiej hali ARENA. Do Poznania
pojechali m.in. pracownicy starostwa powia-
towego, so³tysi i cz³onkinie KGW, które an-
ga¿owa³y siê w organizacjê do¿ynek powia-
towych (m.in. panie z zespo³u „Soœniczan-
ki”, które w 2005 roku reprezentowa³y Po-
wiat Pleszewski z wieñcem do¿ynkowym na
do¿ynkach wojewódzkich). Wyjazd na kon-
cert ufundowa³ swoim pracownikom tak¿e
prezes „Spomaszu” Tadeusz Rak.

Na scenie wyst¹pi³a ponad setka wy-
konawców - muzyków, tancerzy i œpiewa-
ków. Artyœci prezentowali pieœni i tañce
z ró¿nych regionów naszego kraju. By³y tañ-
ce przeworskie, pasterskie, krakowskie,
tañce z Podegrodzia i Regionu ¯ywieckie-
go oraz tañce Bambrów Poznañskich. Ze-
spó³ zaprezentowa³ polskie tañce narodo-
we: poloneza, mazura i krakowiaka. Pu-
blicznoœæ wys³ucha³a piosenek ludowych
z Cieszyna i £owicza. Razem z artystami
widownia œpiewa³a piosenkê pt. „W zielo-
nym gaju ptaszki œpiewaj¹”. „Mazowsze”
przedstawi³o inscenizacjê obrzêdów ludo-
wych: karnawa³u z Wilamowic i lubuskiego
winobrania. Rewia „Mazowsza” trwa³a dwie
godziny. Obejrza³o j¹ kilka tysiêcy widzów
z ca³ej Wielkopolski.                                 (tw)

Fortepian koncertowy dla Powiatu Pleszewskiego
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwa-

niom œrodowiska muzycznego, sa-
morz¹d Powiatu  Pleszewskiego
z pomoc¹ miasta i sponsorów, kupi³
nowy, profesjonalny fortepian koncer-
towy. Z tak¹ inicjatyw¹ rok temu wy-
st¹pi³ Starosta Pleszewski Micha³
Karalus. Instrument trafi³ do auli w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym im. St. Sta-
szica w Pleszewie. Zast¹pi³ wys³u-
¿on¹ Calisiê, która mia³a ponad 20
lat i mimo konserwacji i strojenia nie
spe³nia³a podstawowych wymogów
koncertowych.

Nowy fortepian to C. Bechstein
A 190, którego cena po przetargu wy-
nios³a 96.900 z³. Na jego zakup Sta-
rostwo Powiatowe w Pleszewie prze-
znaczy³o 60.000 z³, miasto do³o¿y³o
30.000 z³, 2.500 zasponsorowa³a fa-
bryka „Spomasz”, resztê pokry³a
szko³a i sponsorzy prywatni. Po raz
pierwszy fortepian zabrzmia³ podczas
koncertu zamkniêtego z okazji zjaz-
du absolwentów liceum w pi¹tek 10
czerwca. Pierwszy publiczny koncert
zorganizowano 22 czerwca z okazji
rozpoczêcia Dni Pleszewa 2006.
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Najnowszym hitem
wydawniczym Powiatu
Pleszewskiego jest kolo-
rowanka promocyjna dla
dzieci.

Starosta Pleszewski
Micha³ Karalus z okazji
Dnia Dziecka odwiedzi³
pleszewskie przedszkole
„S³oneczne” przy Al. Woj-
ska Polskiego, gdzie
przekaza³ najm³odszym
¿yczenia od w³adz powia-
tu i ofiarowa³ im koloro-
wanki powiatowe. Potem
razem z dzieæmi koloro-
wa³ rysunki. - Chcemy
utrwalaæ zami³owanie do
Powiatu Pleszewskiego
wœród dzieci, dlatego
opracowaliœmy kolorowankê,
prezentuj¹c¹ najciekawsze
miejsca i zabytki naszego po-
wiatu – t³umaczy starosta ple-
szewski Michal Karalus. - Sta-
raliœmy siê wykorzystaæ w pro-
jekcie charakterystyczne miej-
sca ze wszystkich gmin, dlate-
go jest m.in. ratusz w Plesze-
wie, zamek w Go³uchowie, pa-
³ac w Dobrzycy, kolegiata
w Choczu, las w Giza³kach
i wiatrak z ¯egocina w gminie
Czermin. Pokazaliœmy herby
powiatu i gmin oraz mapke.
Myœlê, ¿e dzieci bêd¹ mia³y
du¿o do kolorowania – przeko-
nuje starosta.

Kolorowankê wymyœli³ To-
masz Wojtala, rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego w Plesze-
wie, który napisa³ do niej tak¿e wier-

Kolorowanka
na  Dzieñ Dziecka
Starostwo Powiatowe w Pleszewie na
Dzieñ Dziecka wyda³o kolorowankê promo-
cyjn¹ pt: „Z Misiem Powiatkiem przez Po-
wiat Pleszewski”.

szyki. – Bohaterem
kolorowanki jest
ma³y  niedŸwiadek
o imieniu Powia-
tek, który zachêca
przedszkolaków
do wycieczek po
Powiecie Pleszew-
skim. Wêdruje
przez gminy na-
szego powiatu,
p³ynie kajakiem,
leci samolotem
i odwiedza ró¿ne
ciekawe miejsca. Mam nadziejê,
¿e kolorowanka bêdzie bardzo
pouczaj¹ca i sprawi dzieciom
du¿o radoœci – mówi Tomasz
Wojtala.

Autorem rysunków i koloro-
wej ok³adki jest grafik kompute-
rowy Arletta Leœniak. Kolorowan-

Starosta promowa³ kolorowankê w jednym z pleszewkich przedszkoli

ka by³a dodatkiem do lokalnego
tygodnika „¯ycie Pleszewa”.
Dziêki temu trafi³a jako prezent
do kilku tysiêcy dzieci w naszym
powiecie.

Podobn¹ kolorowankê, wzo-
rowan¹ na pleszewskiej, chce
wydaæ gmina Komorniki.
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Grupa z Niemiec przyjecha³a do Plesze-
wa w czwartek 8 czerwca pod wieczór. Jesz-
cze tego samego dnia Starosta Pleszewski
Micha³ Karalus zaprosi³ goœci na biesiadê
powitaln¹ do kompleksu rekreacyjnego „Wi-
gwamy pod ksiê¿ycem” w Brzeziu.

Nastêpnego dnia goœcie odwiedzili Ze-
spó³ Szkó³ Technicznych i Komendê Powia-

Partnerska wizyta
w Powiecie Pleszewskim

22-osobowa delegacja urzêdników z partnerskiego Powiatu Ammerland w Niemczech przez
trzy dni - od 8 do 11 czerwca - goœci³a w Powiecie Pleszewskim. Delegacji przewodniczy³ staro-
sta Jõrg Bensberg.

Rekracyjny sp³yw kajakowy rzek¹ Prosn¹
z udzialem delegacji niemieckiej

Grupa niemiecka w „Wigwamach
pod ksiê¿ycem” w Brzeziu k. Pleszewa

Pokazowa lekcja
jêzyków obcych w liceum

Piknik mundialowy
W pi¹tek 9 czerwca wieczorem w ogro-

dach Starostwa Powiatowego w Pleszewie
odby³ siê miêdzynarodowy „Piknik mundia-
lowy”. Polacy i Niemcy wspólnie ogl¹dali
transmisjê spotkania Niemcy - Kostaryka,
a póŸniej meczu Polska - Ekwador.  Na zdjê-
ciu Starosta Jörg Bensberg z Ammerland
i Starosta Pleszewski Micha³ Karalus w stro-
jach polskich kibiców pi³karskich.

tow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W liceum
obserwowali przygotowania do koncertu
przed sobotnim jubileuszem 135-lecia szko³y
œredniej w Pleszewie. Próby odbywa³y siê
ju¿ na nowym fortepianie koncertowym
Bechsteina, zakupionym ze œrodków powia-
tu, miasta i sponsorów. Niemieccy goœcie
odbyli spacer po pleszewskim rynku i zawi-
tali do Dom Pomocy Spo³ecznej w Plesze-
wie. Na ich ¿yczenie po po³udniu zorgani-
zowano wycieczkê do Dobrzycy, gdzie obej-

Pami¹tkowe zdjêcie grupowe przed pa³acem w Dobrzycy

rzeli zabytkowy pa³ac gen. Augustyna Go-
rzeñskiego, a tak¿e do Go³uchowa na zwie-
dzanie zamku ksiê¿nej Izabelli Czartoryskiej
z Dzia³yñskich. W Dobrzycy grupê przywita³
wójt Zdzis³aw WoŸniak.

Wieczorem Niemcy i Polacy spotkali siê
w ogrodach Starostwa Powiatowego w Ple-
szewie na tzw. „Pikniku Mundialowym”. Na
du¿ym ekranie ogl¹dano transmisjê telewi-
zyjn¹ meczu pi³karskiego Niemcy - Kostary-
ka, a póŸniej Polska - Ekwador. Starosta Jõrg



Bensberg, Starosta Pleszewski Micha³ Ka-
ralus oraz Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Bogdan Skitek ubrali stroje kibiców w pol-
skich barwach narodowych.

Nastêpnego dnia przyjaciele z Niemiec
wziêli udzia³ w rekreacyjnym sp³ywie kaja-
kowym na rzece Proœnie z Rokutowa do
Nowej Wsi. Pierwszy postój zorganizowano
przy przystani w Choczu. Tam turystów po-
wita³ starosta Micha³ Karalus oraz wójt W³o-
dzimierz Lehmann z Giza³ek. Serwowano
kie³baski z grilla, bigos i grochówkê. Nowi-
cjusze przeszli pasowanie na kajakarzy.
Grupa zwiedzi³a tak¿e pobliski klasztor Fran-
ciszkanów. Kolejny odpoczynek odby³ siê
2 kilometry dalej w Kwileniu. Tam delegacjê
podejmowa³ wójt Chocza Marian Wielgosik.
Na zakoñczenie sp³ywu w restauracji w No-
wej Wsi odby³o siê spotkanie delegacji nie-
mieckiej i pleszewskich samorz¹dowców.
Honory gospodarza pe³ni³ wójt W³odzimierz
Lehmann. W niedzielê 11 czerwca po œnia-
daniu delegacja wyjecha³a w drogê powrotn¹
do domu.                                                   (tw)

W S P Ó £ P R A C A  Z G R A N I C Z N A

Liczna delegacja z gminy
Giza³ki i Powiatu Pleszew-
skiego goœci³a w dniach 11-
14 maja w gminie Apen
w partnerskim Powiecie Am-
merland. Do Niemiec wyje-
chali starosta pleszewski Mi-
cha³ Karalus, wójt gminy Gi-
za³ki W³odzimierz Lehmann
oraz towarzysz¹cy im artyœci
i kucharki. W miedzynarodo-
wym festynie w ramach „Dni
Polski w Niemczech” wziê³o
udzia³ ponad 1.500 osób.
Obchodzono tam 10-lecie
wspó³pracy Giza³ek z Apen.
Przed niemieck¹ publiczno-
œci¹ wyst¹pi³y: Kapela znad Prosny, m³odzie¿owy zespó³ muzyczny Michael oraz ilu-
zjonista £ukasz Podymski. Otwarto tak¿e wystawy rêkodzie³a ludowego i prac pod-
opiecznych WTZ z Giza³ek. Goœciom serwowano potrawy kuchni polskiej m.in. bigos
i ¿urek. Do Niemiec wyjecha³o ³¹cznie 54 osoby. Organizatorami wyjazdu byli: Stowa-
rzyszenie Ekorozwoju Gminy Giza³ki „Zielona Przysz³oœæ”, UG i GCK w Giza³kach.
Przedsiêwziêcie wspar³o polskie MSZ i Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej.         (tw)

W parafii pw. œw. Andrzeja Aposto³a
w Tursku przebywa³o na wakacjach dzie-
siêcioro dziewczynek polskiego pocho-
dzenia z rumuñskiej Bukowiny. Na zapro-
szenie ks. proboszcza Paw³a Kubiaka ko-
lonistki odwiedzi³ starosta pleszewski Mi-
cha³ Karalus oraz wójt Go³uchowa Marek
Zdunek. Opiekunk¹ grupy uczennic jest
Polka - Maria Jaœkowiak, która pracuje
w Rumuni jako nauczycielka jêzyka pol-

Dni Polski w Apen

Odwiedziny na plebani
skiego. Dzieci by³y na wycieczce w Do-
brzycy i Go³uchowie oraz na pielgrzym-
kach w Licheniu i Czêstochowie. Starosta
wrêczy³ im. prezenty m.in. przewodniki tu-
rystyczne, foldery, kolorowanki oraz kred-
ki. Opiekunce i ksiêdzu proboszczowi ofia-
rowa³ albumy fotograficzne „Piêkno Powia-
tu Pleszewskiego”. Dziewczynki w dowód
wdziêcznoœci zaœpiewa³y piosenki, których
nauczy³y siê w Polsce.                         (tw)

Pobyt w zamku go³uchowskim.
W tle portret koronacyjny ostatniego króla Polski

Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
- obraz z kolekcji Czartoryskich

 Zwiedzanie Klasztoru Franciszkanów w Choczu
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Naukowcy odkopali tam kurhan pobitewny z po-
cz¹tku XVIII wieku. Kopiec skrywa szcz¹tki ¿o³nierzy,
poleg³ych w rejonie Koœcielnej Wsi 29 paŸdzierni-
ka 1706 roku w jednej z najwiêkszych bitew Wojny Pó³-
nocnej miêdzy Polsk¹ a Szwecj¹. Na przeciw siebie
stanê³y wówczas: z jednej strony regimenty szwedz-
kie (wsparte oddzia³ami zaciê¿nymi z Niemiec i Fran-
cji, a tak¿e stronnikami Stanis³awa Leszczyñskiego),
a z drugiej strony  armia króla Augusta II (sk³adaj¹ca
siê z wojsk polskich, saskich, rosyjskich, kozackich

300 ROCZNICA BITWY POD KOŒCIELN¥
WSI¥ K/KALISZA

Archeolodzy
w Koœcielnej Wsi

Powiat Pleszewski i gmina Go³uchów
wspó³finansuj¹ wykopaliska archeolo-
giczne przy kurhanie w Koœcielnej Wsi.

i ka³muckich). •ród³a historyczne podaj¹, ¿e w bitwie
uczestniczy³o blisko 50 tysiêcy ¿o³nierzy, a poleg³o
ponad tysi¹c z nich. W tym roku przypada trzysetna
rocznica tej bitwy. Prace archeologiczne prowadzi In-
stytut Archeologii i Etnografii PAN z Poznania oraz
Muzeum Okrêgowe Ziemi Kaliskiej. Teren wykopa-
lisk odwiedzi³ starosta pleszewski Micha³ Karalus (na
zdjêciu). Zdaniem starosty, to miejsce z racji ciekawej
historii ma szansê staæ siê w przysz³oœci jedn¹ z atrakcji
turystycznych Powiatu Pleszewskiego.

Samorz¹dy chc¹ pozyskaæ dotacjê z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zagospodarowa-
nie miejsca i otoczenie go opiek¹ (œrodki z programu
operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „ochro-
na zabytków archeologicznych”). Na rocznicê bitwy
w paŸdzierniku zostan¹ zaproszeni m.in. ambasadorzy
Królestwa Szwecji i Federacji Rosyjskiej.                  (tw)

Powstanie
Warszawskie’44

W 62 rocznicê wybuchu
Powstania Warszawskiego
przedstawiciele w³adz Powia-
tu Pleszewskiego i miasta
Pleszewa oddali ho³d boha-
terskim powstañcom i ludno-
œci cywilnej stolicy.  Delega-
cje samorz¹dów z³o¿y³y wi¹-
zanki kwiatów pod tablic¹
¿o³nierzy AK na murze bu-
dynku pleszewskiej prokura-
tury przy Placu Koœcielnym
w Pleszewie.

(tw)

Starostwo Powiatowe w Pleszewie po raz trzeci przystêpuje do realizacji
programu stypendialnego w ramach Dzia³ania 2.2 „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych poprzez programy stypendialne” zawartego w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Stypendia finansowane s¹ z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.

Od dnia 16 sierpnia 2006 roku uczniowie i studenci mog¹ sk³adaæ wnioski
o przyznanie stypendium na rok szkolny / akademicki 2006/2007. Stypendium bê-
dzie wyp³acane w formie gotówkowej!
 
O stypendium mog¹ ubiegaæ siê:

Uczniowie, którzy:
- uczêszczaj¹ do szkó³ ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadz¹cym
jest Rada Powiatu w Pleszewie (z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych) umo¿liwiaj¹-
cych uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci,
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na wsi lub w miejscowoœci do 5 tys. mieszkañców
b¹dŸ w miejscowoœci od 5 tys. do 20 tys. mieszkañców, o ile w tej miejscowoœci nie
ma publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹,
- pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej (maksymalny
dochód na osobê w rodzinie 504,00 z³ netto i maksymalnie 583,00 z³ netto, gdy
cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci
lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci).
 
Studenci, którzy:
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie powiatu pleszewskiego,
- studiuj¹ w publicznych i niepublicznych szko³ach wy¿szych prowadzonych
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym,
- pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej (maksymalny
dochód na osobê w rodzinie 504,00 z³ netto i maksymalnie 583,00 z³ netto, gdy
cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci
lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci),
- nie ukoñczyli 26 roku ¿ycia.

Termin sk³adania wniosków:
- Uczniowie - w sekretariatach szkó³, do których uczêszczaj¹; do dnia 15 wrzeœnia
2006 roku.
- Studenci - w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, ul. Poznañska 79, pok. 3 do
dnia 13 paŸdziernika 2006 roku

Dodatkowych informacji nt. przyznawania stypendiów udzielaj¹ równie¿ pracowni-
cy Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego

w Pleszewie pod numerem telefonu 062 74-29-615.

Stypendia dla
studentów
i uczniów! Komunikat
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Obchody zainaugurowano ju¿ w niedzie-
lê 28 maja. Grupa m³odzie¿y wziê³a udzia³
w sp³ywie kajakowym rzek¹ Prosn¹ na tra-
sie Bogus³aw – Chocz. Mimo przelotnych
deszczów kajakarze dotarli do celu. Sp³yw
zakoñczy³ siê piknikiem.

Od poniedzia³ku 29 maja w szko³ach ru-
szy³ cykl przedsiêwziêæ wed³ug scenariuszy
szkolnych programów profilaktyki uzale¿nie-
nieñ. W œrodê 31 maja w ZS RCKU w Mar-
szewie odby³ siê konkurs na najlepszy pro-
gram artystyczny dotycz¹cy uzale¿nieñ. Wy-
gra³a grupa teatralna ZST w Pleszewie, któ-
ra wystawi³a pantomimê pt. „No drugs”.

Szko³y przygotowa³y ró¿norodne propo-
zycje programowe. Odby³y siê np. spotkania
ze specjalistami ds. uzale¿nieñ (psycholog,
terapeuta), rozgrywki sportowe, zawody wêd-
karskie, prezentacje zdrowej ¿ywnoœci, æwi-
czenia asertywnoœci, konkursy na najlepsze
logo i plakat WDSU,  wystêpy kulturalne.
Cz³onkowie szkolnego klubu LOP z ZSU-G
wybrali siê na rajd rowerowy do g³azu narzu-
towego w Rudzie k. Lutynii. W ZST odby³ siê
happening przeciwko uzale¿nieniom pt. „Po-
¿egnanie z Mari¹”. Dzia³ania szkolne ocenia³a
komisja konkursowa, której przewodniczy³
Wicestarosta Pleszewski Szczepan Wojt-
czak. Decyzj¹ jury, najlepszy i najciekawszy
program VI WDSU przygotowa³ ZST. Staro-
stwo Powiatowe w Pleszewie nagrodzi³o
szko³ê dotacj¹ 2.000 z³. Innym szko³om przy-
znano: ZSU-G – 1.500 z³, ZS RCKU Marszew
– 1.000 z³ oraz LO – 500 z³. Œrodki zostan¹
przeznaczone g³ownie na zakup pomocy
naukowych i przyborów szkolnych. Szko³a rol-
nicza w Marszewie chce kupiæ fantoma do
nauki sztucznego oddychania na zajêcia
przysposobienia obronnego, a liceum zamie-
rza doposa¿yæ gabinet pedagoga szkolnego.

M³odzie¿owe STOP-owanie
Pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa odby³y
siê w Powiecie Pleszewskim VI Wielkopolskie Dni „STOP – Uza-
le¿nieniom” – cykl imprez w szkolnych, promuj¹cych zdrowy
styl ¿ycia i ostrzegaj¹cych m³odzie¿ przed na³ogami.

W pi¹tek 2 czerwca w sali teatralnej DPS-
u przy ul. Podgórnej nast¹pi³o podsumowa-
nie VI WDSU. Wyk³ad na temat szkodliwoœci
uzale¿nieñ wyg³osi³a dr Teresa Kobrzyñska,
pe³nomocnik Zarz¹du Województwa Wielko-
polskiego ds. Uzale¿nieñ. Wojewodê repre-
zentowa³a Longina Batke z Departamentu
Polityki Spo³ecznej Urzêdu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Szko³y przygotowa³y prezenta-
cje multimedialne na temat ca³otygodniowych
imprez w swoich placówkach. Na koniec dla
m³odzie¿y zagra³ zespó³ rockowy „Etanis”.
W ogrodach DPS-u odby³ siê tak¿e festyn har-
cerski i pokaz sprzêtu policyjnego.

Organizatorami VI edycji WDSU by³o
Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew-
skie Stowarzyszenie Przeciwdzia³ania Nar-
komanii, Komenda Powiatowa Policji oraz
Hufiec ZHP Pleszew.

Powiat Pleszewski jest jednym z nielicz-
nych samorz¹dów, który aktywnie realizuje
przedsiêwziêcia z dziedziny promocji zdrowia
i przeciwdzia³ania uzale¿nieniom. Organiza-
torzy WDSU chcieli zwróciæ uwagê m³odzie¿y
na szkodliwy wp³yw alkoholu, papierosów i nar-
kotyków, ale tak¿e przestrzec przed nowymi
uzale¿nieniami: od internetu, od komórki i od-
chudzania (anoreksja, bulimia).                   (tw)

Nagrodzona pantomima „No drugs”
przygotowana przez m³odzie¿ z ZST

Goœciem honorowym IV WDSU
by³a dr Teresa Kobrzyñska

Stowarzyszenie na Rzecz Opie-
ki Kardiologicznej nad Mieszkañca-
mi Ziemi Pleszewskiej chce poszu-
kiwaæ œrodków finansowych na roz-
wój pleszewskiej kardiologii i roz-
powszechniaæ wiedzê o czynnikach
ryzyka chorób uk³adu kr¹¿enia.

SP ZOZ w Ple-
szewie jest jedynym
szpitalem powiato-
wych w Wielkopol-
sce, posiadaj¹cym
nowoczesn¹ Salê In-
tensywnego Nadzo-
ru Kardiologicznego i diagnozuj¹cym
choroby uk³adu kr¹¿enia. Stowarzysze-
nie na Rzecz Opieki Kardiologicznej nad
Mieszkañcami Ziemi Pleszewskiej, któ-
rego prezesem jest wicestarosta Szcze-
pan Wojtczak, zabiega o pozyskanie do-
datkowych œrodków na zakup sprzêtu

kardiologicznego i rozwój pleszewskiej
kardiologii. W zarz¹dzie organizacji za-
siadaj¹ ponadto: Bogdan Skitek, ordy-
nator Tomasz Wardêga, Romana Kla-
mecka i Ireneusz Praczyk. W sali ple-
szewskiego DPS-u 26 maja odby³ siê
koncert charytatywny na potrzeby ple-
szewskiej kardiologii. Przed publiczno-
œci¹ wyst¹pi³a rewelacyjna „Kapela Zam-
ku Rydzyñskiego”. Podczas Dni Plesze-
wa 2006 stowarzyszenie ustawi³o na sta-
dionie w³asne stoisko promocyjne. Zor-
ganizowano loteriê fantow¹. Do stowa-
rzyszenia zapisa³o siê do tej pory ponad
20 osób. W niedzielê 10 wrzeœnia br.
z inicjatywy stowarzyszenia i SP ZOZ
w parku przy szpitalu odbêdzie siê „Fe-
styn Zdrowia”. W przygotowanie impre-
zy w³¹czy³y siê równie¿ inne organiza-
cje, dzia³aj¹ce na rzecz zdrowia miesz-
kañców. Organizatorzy chc¹ populary-
zowaæ zdrowy styl ¿ycia i lansuj¹ has³o
„Serce masz tylko jedno”.                (tw)

„Serce masz
tylko jedno”

Badania w pleszewskiej
poradni kardiologicznej



W ubieg³ym roku Powiat Ple-
szewski z³o¿y³ w Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
w Warszawie wniosek o dofi-
nansowanie z programu PHA-
RE projektu pt. „Modernizacja
wyposa¿enia pracowni obrabia-
rek sterowanych numerycznie
w CKP i ODN”. Projekt opraco-
wano w szczegó³ach w Cen-
trum Kszta³cenia Praktycznego
i Oœrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli. Pleszewski wniosek znalaz³
siê na liœcie wniosków rekomen-
dowanych od udzielenia wspar-
cia i 30 listopada 2005r. Powiat
Pleszewski zawar³ stosowan¹
umowê z agencj¹.
Bud¿et inwestycji
wyniós³ 68.507
euro. 75 % tej
sumy tj. 51.380
euro pochodzi³o ze
œrodków funduszu PHARE
(„Promocja zatrudniania i rozwo-
ju zasobów ludzkich”, program
„Wsparcie na modernizacjê ofer-
ty edukacyjnej”). Pozosta³e 25%
kwoty tj. 17.127 euro, wymaga-
ne jako wk³ad w³asny, wypraco-
wano w CKP z oszczêdnoœci bu-
d¿etowych oraz dochodów z kur-
sów doskonalenia zawodowego.

Przetarg na dostawê obra-
biarki wygra³a firma dystrybucyj-
na DMG Polska, która sprzeda-
jê urz¹dzenia niemieckiego kon-

Obrabiarka z FAMOT-u
W Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Pleszewie powsta³a nowa
pracownia, wyposa¿ona w pionowe centrum obróbkowe DMC 635
V z pleszewskiego FAMOT-u. W 75% inwestycjê sfinansowa³a Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Warszawie z Fundu-
szu PHARE 2003.

cernu Gildemeister m.in. z ple-
szewskiego FAMOT-u. CKP
naby³ pionowe centrum obróbko-
we typu DMC 635 V z nowocze-

snym systemem sterowania
Heiden Hein. Pracow-
nia zosta³a wyposa-
¿ona w 10 stano-
wisk komputero-
wych z oprogramo-

waniem typu CAD/CAM. W CKP
nast¹pi³ odbiór, instalacja i uru-
chomienie nowej obrabiarki. We
wrzeœniu odbêdzie siê oficjalne
otwarcie nowej pracowni i pre-
zentacja mo¿liwoœci technicz-
nych nowej maszyny. „Operator
CNC – zawód z przysz³oœci¹”
– pod takim has³em CKP orga-
nizuje kampaniê informacyjn¹,
dni otwarte i nabór na kursy
w nowym przysz³oœciowym za-
wodzie - operatorów obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC.

Wykwalifikowan¹ kadr¹ operato-
rów i programistów CNC zainte-
resowane s¹ najwiêksze zak³ady
przemys³owe na po³udniu Wiel-

Ca³y tydzieñ od 17 do 21 lipca Radio „Centrum” z Kalisza nadawa³o
audycje o Powiecie Pleszewskim.

Dziennikarze opowiadali na antenie radia o najwiêkszych atrakcjach
turystycznych Powiatu Pleszewskiego, osi¹gniêciach samorz¹du i specyfi-
ce lokalnej gospodarki. Podkreœlano, ¿e Pleszewianie s³yn¹ z prób bicia
rekordów Guinnessa, region jest znany w Polsce jako „zag³êbie kotlarskie”,
¿e st¹d wywodz¹ siê dwaj polscy premierzy - Stanis³aw Miko³ajczyk z Do-
brzycy i Hanna Suchocka z Pleszewa. Wœród najciekawszych miejsc, war-
tych obejrzenia przez turystów, autorzy audycji wymienili m.in. zamek Czar-
toryskich w Go³uchowie i pa³ac Gorzeñskich w Dobrzycy.

S³uchacze odpowiadali na liczne pytania prowadz¹cych audycjê m.in.
wymieniali gminy naszego powiatu, zgadywali, ile powiat liczy mieszkañ-
ców, podawali nazwê najwiêkszej rzeki, p³yn¹cej przez powiat. Nagrodami
dla uczestników quizu by³y kolorowe albumy, ufundowane przez pleszew-
skie starostwo. Rozg³oœnia nada³a tak¿e wywiad ze starost¹ pleszewskim
Micha³em Karalusem. „Tydzieñ Powiatu Pleszewskiego” w radiu „Centrum”
podsumowa³ w wywiadzie na ¿ywo w studio wicestarosta Szczepan Wojt-
czak. Na koniec wylosowa³ zwyciêzcê konkursu SMS-owego, który otrzy-
ma³ nagrodê g³ówn¹. By³ to  cyfrowy aparat fotograficzny wartoœci 600 z³,
podarowany przez starostwo w Pleszewie. W konkursie chodzi³o o odgad-
niêcie nazwy powiatu, w którym goœcili reporterzy radia przez ca³y tydzieñ.
Pytanie nie by³o trudne. Nap³ynê³o kilkaset prawid³owych odpowiedzi.

                                            (tw)

Powiat w radio „Centrum”

kopolski m.in. FAMOT Pleszew.
S.A., Pratt & Whitney Kalisz, PZL
Kalisz czy MAHLE Krotoszyn.

(tw)

Na terenie Powiatu Pleszewskiego dzia³alnoœæ pro-
wadzi ponad sto organizacji pozarz¹dowych, dla których
organem nadzoru jest Starosta Pleszewski. Wœród nich
jest 89 stowarzyszeñ, 11 tzw. stowarzyszeñ zwyk³ych
i 26 uczniowskich klubów sportowych. Do najm³odszych
organizacji, powsta³ych w tym roku nale¿y np. Stowa-
rzyszenie Polskich Producentów Obrabiarek SPPO
w Pleszewie. Reaktywowano tak¿e Bractwo Strzeleckie
pw. Œw. Tekli w Dobrzycy. Rejestr stowarzyszeñ prowa-
dzi Wydzia³ Spraw Obywatelskich Starostwa Powiato-
wego w Pleszewie.

W ramach programu „Przejrzysta Polska” w staro-
stwie opracowano tzw. „Mapê aktywnoœci”, stanowi¹c¹
wykaz organizacji pozarz¹dowych z podstawowymi da-
nymi na ich temat (nazwa, adres, kontakt telefoniczny,
imiê i nazwisko przedstawiciela organizacji, zakres dzia-
³alnoœci). „Mapa aktywnoœci” dostarcza aktualne informa-
cje na temat organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na
terenie powiatu jego mieszkañcom, organizacjom oraz
wszelkiego rodzaju instytucjom.

Na stronie www.pleszew.starostwo.gov.pl. istnieje
zak³adka „Stowarzyszenia”, zawieraj¹ca pe³en wykaz
organizacji oraz np. procedurê uzupe³niania bazy da-
nych.

(tw)

ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE

Na mapie aktywnoœci
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Certyfikaty VII edycji konkursu „PrzyjaŸni Œrodowisku” wrêczono
11 lipca 2006 roku w obecnoœci prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. Gmina Giza³ki otrzyma³a tytu³
„Promotora ekologii”, a szpital powiatowy SPZOZ w Pleszewie otrzy-
ma³ ponownie prawo u¿ywania znaku „Firmy przyjaznej œrodowisku”
na 2006 rok. W ceremonii wrêczenia nagród w Warszawie uczestni-
czy³a delegacja z Powiatu Pleszewskiego w sk³adzie: Starosta Ple-
szewski Micha³ Karalus, Wójt Gminy Giza³ki W³odzimierz Lehmann
oraz Dyrektor SPZOZ dr Adela Grala-Kalu¿na.                              (tw)

Ponad dwadzieœcia worków pe³nych œmieci uzbierali kajakarze
podczas Sp³ywy Ekologicznego EKO PROSNA 2006. Akcjê zorgani-
zowa³o Starostwo Powiatowe w Pleszewie z okazji Œwiatowego Dnia
Ochrony Œrodowiska.

Kajakarze - ekolodzy podzielili siê na dwie grupy. Jedna sprz¹ta-
³a koryto rzeki od Bogus³awia do Chocza, a druga odcinek Chocz
- Nowa Wieœ. Z wody wy³owiono m.in. stare opony, ró¿nego typu opa-
kowania, butelki plastikowe i puszki oraz worki foliowe po nawozach.
Na przystaniach koñcowych zebrane odpady za³adowano na œmie-
ciarkê i wywieziono na wysypisko komunalne w Giza³kach. Sp³yw
ekologiczny  odby³ siê w niedzielê 11 czerwca. Organizatorem sprz¹-
tania rzeki by³ Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego
w Pleszewie. Akcj¹ kierowa³ naczelnik wydzia³u Robert £oza.

(tw)

„Skwer przyjaŸni”, obsadzony rododendronami z partner-
skiego Powiatu Ammerland powsta³ na dziedziñcu Starostwa
Powiatowego w Pleszewie. Trzy ró¿aneczniki posadzono
przed budynkami starostwa miêdzy dêbem, ofiarowanym przez
landrata Ammerland Jõrga Bensberga ju¿ kilka lat temu,
a masztami flagowymi.                                                         (tw)

Rododendrony
przyjaŸni

PrzyjaŸni œrodowisku
Szpital powiatowy w Pleszewie oraz gmina Giza³ki
zosta³y ponownie wyró¿nione w Narodowym Kon-
kursie Ekologicznym „PrzyjaŸni Œrodowisku”, or-
ganizowanym przez Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarz¹dowych Stowarzyszenia Europa Nasz Dom
z Tarnowa. Honorowy Patronat nad konkursem obj¹³
Prezydent RP Lech Kaczyñski.

Sp³yw Eko PROSNA 2006

Ruszy³y prace w ramach „Programu rekonstrukcji pasów œród-
polnych wiatrochronnych w Fabianowie”. Program powsta³ w po-
wiatowym Wydziale Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa.
Szczegó³owy „Projekt restytucji zadrzewieñ i zakrzewieñ” zosta³
opracowany przez specjalistów z Zak³adu Badañ Œrodowiska Rol-
nego i Leœnego PAN. Prace polegaj¹ na wyciêciu starych, znisz-
czonych drzew i krzewów, a w ich miejsce nasadzenie nowych.
Zadanie wykonuje firma „Maxlas” Us³ugi Leœne i Transportowe
Macieja Ja³oszyñskiego z Grodziska. Prace zwi¹zane z odno-
wieniem pasów œródpolnych w Fabianowie bêd¹ kosztowa³y
45.000 z³. Œrodki pochodz¹ z: nagrody Marsza³ka Województwa

Wielkopolskiego dla powiatu pleszewskiego na
ten projekt, dotacji
z WFOŒiGW i bu-
d¿etu PFOŒiGW.

(tw)

Ruszy³y nasadzenia

E K O L O G I A
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