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STAROSTOWIE DOŻYNEK
Piotr Kopczyński

Ma 53 lata i z wykształcenia jest technikiem rolnikiem. Mieszka
we wsi Ruda Wieczyńska w Gminie Gizałki. W prowadzeniu
gospodarstwa rolnego
wspiera go żona Teresa. Państwo Kopczyńscy mają czwórkę
dzieci: dwóch synów
Tomasza i Mateusza
w wieku 29 i 11 lat
oraz dwie córki; Monikę, która ma 28 lat
i Annę – 27 lat. Wielkość gospodarstwa
pana Piotra Kopczyńskiego wynosi 17 ha.
Obszar ten zajmuje
głównie uprawa zboża, kukurydzy i ziemniaków. Specjalnością
gospodarstwa jest hodowla bydła, obejmująca obecnie 18 krów
mlecznych i 6 jałówek
wysokocielnych. Gospodarstwo jest nowoczesne i w pełni zmechanizowane. To jedno z lepiej zorganizowanych gospodarstw rolnych w Gminie Gizałki. Pan Piotr
interesuje się historią Polski.

Karolina Abramowicz

Ma 30 lat. Od 10 lat wspólnie z mężem Markiem prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Kolonia Ostrowska w Gminie Gizałki.
Pani Karolina z zawodu jest krawcową, ale dobrze się czuje w roli
prowadzącej gospodarstwo. Jest
matką dwójki
dzieci: Simony,
która ma 9 lat
oraz o rok młodszego Marcina.
Państwo Abramowiczowie posiadają własne
gospodarstwa
o powierzchni
24 ha. Dodatkowo dzierżawią 20 ha ziemi. Uprawiają
głównie: kukurydzę – 5 h oraz
zboża – 25 h.
Resztę zajmują
łąki i pastwiska. Prowadzą także hodowlę bydła mlecznego, które
liczy 20 sztuk, opasów - 40 sztuk oraz trzody chlewnej – 100
sztuk. Posiadają nowoczesny park maszynowy m. in. ciągniki,
kombajny, presy oraz inne maszyny rolnicze. Hobby pani Karoliny
to gotowanie i pieczenie pysznych ciast. Wolne chwile przeznacza
na czytanie czasopism.
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Z chlebem
i wieńcami
ASYSTENCI STAROSTÓW
Grażyna Czajka

Wraz z mężem Lesławem oraz piątką dzieci mieszka we wsi
Wierzchy w Gminie Gizałki.
Najstarsza córka to Ilona - ma
26 lat, kolejną jest 24-letnia Edyta, potem 22 letni
syn Patryk, 15-letni Daniel
oraz najmłodszy - 10 letni
Jakub. Gospodarstwo państwa
Czajków jest wyposażone we
wszystkie niezbędne maszyny rolnicze. Specjalizują się
w hodowli bydła i uprawie zbóż,
w tym jęczmienia oraz pszenżyta
z przeznaczeniem na pasze.
W swoim gospodarstwie Państwo Czajkowie hodują obecnie 11 sztuk krów mlecznych.
W wolnych chwilach pani
Grażyny chętnie relaksuje się czytając literaturę, a szczególnie
upodobała sobie powieści przygodowe.

Stanisław Gozdowiak

Ma 46 lat i posiada wykształcenie wyższe administracyjne. Wraz
z żoną Iwoną mieszka w Gizałkach.
Państwo Gozdowiakowie wychowują
trójkę dzieci: syna Adama, który ma
22 lata, córkę Monikę, która ma
20 lat i o rok młodszą Michalinę.
Wielkość ich gospodarstwa rolnego
wynosi 20 ha, na którym uprawiają kukurydzę i zboża. Prowadzą
również hodowlę zwierząt. Stado
bydła liczy 20 sztuk. Gospodarstwo
produkuje w cyklu zamkniętym ok.
100 tuczników rocznie. Pan Stanisław posiada bardzo dobry park
maszynowy, na który składają się
m.in. nowoczesne ciągniki rolnicze i kombajn zbożowy.
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W czasie wakacji Starosta Pleszewski Michał Karalus oraz dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Pleszewie Halina
Meller wizytowali miejsca realizowanych
i planowanych inwestycji drogowych.
Powiat Pleszewski realizuje obecnie
wielki projekt „Przebudowy ciągu dróg
Grab – Pleszew – Dobrzyca – granica
z powiatem krotoszyńskim”. Jednocześnie
prowadzone są dwa etapy tego projektu:
I - modernizacja drogi nr 4309P Pleszew
- Dobrzyca (dł. 11,9 km) oraz II - modernizacja drogi nr 4308P Pleszew - Grab
(dł. 8,9 km).
Przebudowę drogi Pleszew - Dobrzyca realizuje konsorcjum PRD „DROBUD”
z Jarocina i PDiM S.A. z Konina. Do
końca tego roku ma być ukończony odcinek od Pleszewa do granicy Fabianowa,
w tym przebudowa łuku w Kowalewie
przy kościele i parkingi przy mleczarni.
W przyszłym roku - odcinek z Fabianowa
do samej Dobrzycy. Przetarg na budowę
drogi powiatowej Grab - Czermin wygrała spółka PPHU „BUDKOM” z Kalisza.
Cały ten odcinek ma być zrobiony jeszcze
w tym roku.
Wartość obu inwestycji przekracza 25
mln zł: 13 645 700 zł dla I etapu oraz
11 401 236 zł dla II etapu. Inwestycje są
współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków EFRR w ramach WRPO na lata
2007-2013. Wysokość dofinansowania
z EFRR wynosi 50% kosztów.
Powiat Pleszewski będzie ubiegał się
także o dofinansowanie III etapu inwestycji
tj. przebudowę odcinka Pleszew – Czermin.
Wniosek będzie złożony do 4 października,
a budowa w 2011 roku.
***
Powiat Pleszewski wykonał także inne
inwestycje drogowe. Przy ulicy ul. Kochanowskiego w Pleszewie zmodernizowany
został chodnik na długości 170 metrów.
Koszt zadania to 50.000 zł. Oddano także
do użytku nowy deptak obok targowiska
miejskiego przy ul. Ogrodowej (dł. 200
mb - 70.000 zł). Budowę chodników
dofinansował w 50% UMiG Pleszew.
***
Zarząd Dróg Powiatowych wykonał
nowa nakładka asfaltową na długości 310
metrów w miejscowości Karmin. Koszt
zadania wyniósł 100.000 zł, z tego 70%
wyłożył powiat, a 30% gmina Dobrzyca.
***
Powiat przeprowadził także naprawę
fragmentu ul. Ostrowskiej w Kościelnej
Wsi, który został uszkodzony w czasie majowej powodzi. Koszt remontu to 30.000
zł.
***

Pracowite lato drogowców W POWiecie

Miliony złotych na
drogi powiatowe
W Sośnicy kosztem 95.000 zł drogowcy położyli
nową nakładkę asfaltową na długości 310 metrów.
Zadanie zostało sfinansowane przez Powiat Pleszewski
i w 30% przez gminę Dobrzyca.
***
Wyasfaltowano odcinek 500 metrów na drodze Żbiki – Żegocin. Wartą 140.000 zł inwestycję sfinansował
Powiat Pleszewski (70%) z udziałem gminy Czermin
(30%).
***
Zarząd Dróg Powiatowych zakończył budowę wjazdów przy kościele w Kuczkowie wraz z chodnikiem. Koszt
30.000 zł pokryły po połowie samorząd powiatowy
i miejski.
***
Dobiegają końca budowy chodników przy drogach powiatowych w Sowinie (200 m.b.) oraz w Suchorzewie (240
m.b.). Inwestycje są realizowane przez Powiat Pleszewski.
W kosztach (50%) partycypuje MiG Pleszew.
***
W Kowalewie powstanie nowa nakładka asfaltowa i chodnik do stacji PKP oraz chodnik przy ul. 24 stycznia.
***
Planowane są: położenie asfaltu i chodnika od Szkudli do
Kucharek, remont drogi Jedlec – Tursko i trasy rowerowej
Pleszówka – Tursko (gm. Gołuchów).
***
Powiat położy nakładkę asfaltową w Józefowie (gm.
Chocz), wybuduje chodniki przy ul. Zagórowskiej
w Choczu oraz w Pacanowicach (gm. Pleszew).

Starosta M. Karalus i Dyrektor ZDP H. Meller przy tablicy informującej o modernizacji drogi z pomocą środków unijnych (Grab)

Droga Gizałki-Wierzchy
w przyszłym roku!

Urząd Marszałkowski zatwierdził wniosek Powiatu Pleszewskiego o dofinansowanie z WRPO
modernizacji drogi powiatowej nr 3090 P na odcinku
5,5 km Gizałki - Wierzchy. Inwestycja będzie realizowana w 2011 r., a jej koszt wyniesie 4,14 mln
zł. Połowa środków tj. 2,07 mln pochodzić będzie
ze środków unijnych. Równocześnie gmina Gizałki
wykona chodnik i oświetlenie w ramach porozumienia
z powiatem za odstąpienie gruntu po byłej siedzibie
Zarządu Dróg przy ul. Wrzesińskiej w Gizałkach na
potrzeby miejscowego Zakładu Komunalnego.

Deptak przy targowisku w trakcie budowy
(Pleszew)
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Wizyta starosty u drogowców, (Pieruchy)

www.pleszew.starostwo.gov.pl

i

nformacje

Powiat Pleszewski realizuje projekt informatyzacji urzędów za 2,2 miliona zł

Czas na e-administrację
Ruszył projekt „Informatyzacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu
Pleszewskiego”. Powiat
Pleszewski otrzyma na ten
cel 1,68 miliona zł
z MSWiA. Jest to największa dotacja z zatwierdzonych do realizacji projektów informatycznych
w kraju. Cały projekt jest
wart ponad 2,2 miliona zł.
Projekt umożliwi dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych
i komunikacyjnych w ramach budowy
społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem projektu jest przygotowanie
organizacyjne i techniczne 7 jednostek
samorządu terytorialnego z Powiatu
Pleszewskiego do wdrożenia tzw. eadministracji, pozwalającej na rozwój
elektronicznych usług dla ludności
i podmiotów gospodarczych.
W projekcie uczestniczą: lider - Powiat Pleszewski oraz gminy Czermin,

Chocz, Gizałki, Gołuchów, Dobrzyca
i Pleszew. Na 19 zgłoszonych wniosków w MSWiA pleszewski projekt
informatyczny znalazł się na wysokim
2. miejscu listy rankingowej.
Wartość całego projektu opiewa na
2.245.669 zł. Dofinansowanie ze strony
MSWiA wynosi 75%. tj. 1.684.252 zł.
Jest to największa dotacja na informaty-

zację spośród 5 projektów, które zostały
ostatecznie zatwierdzone do realizacji
decyzją ministra z 22 lipca 2009 r.
Część środków tj. 561.417 zł stanowi tzw. wkład własny samorządów,
uczestniczących w projekcie. Najwięcej
na ten cel przeznaczył Powiat Pleszewski – 178.048 zł.
Starosta Pleszewski Michał Ka-

ralus nie kryje swojego zadowolenia.
- E-administracja w naszym powiecie to
najbliższa przyszłość. Dziś bezsprzecznie należymy do liderów informatyzacji
w Wielkopolsce.
Przetarg na dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych dla pleszewskich urzędów
za 904.722 zł wygrała firma Hardsoft – Telekom z Poznania. Zakończono już dostawy sprzętu do starostwa
i urzędów gmin. W sumie jest to:
7 serwerów, 6 komputerów komunikacyjnych, 133 stacje robocze z monitorami
i oprogramowaniem, 19 komputerów
przenośnych, 6 skanerów do elektronicznego obiegu dokumentów, 5 drukarek laserowych monosieciowych,
3 urządzenia wielofunkcyjne oraz
161 zasilaczy awaryjnych. Ponadto
w ramach projektu powstanie 5 tzw.
publicznych punktów dostępu do internetu. Staną one w starostwie oraz
urzędach gmin w Gołuchowie, Choczu,
Czerminie oraz Dobrzycy.
Obecnie trwa procedura przetargowa na „zakup i instalację infrastruktury
sieciowej” oraz „zakup usługi wdrożeniowo-szkoleniowej”. Wszystko ma być
gotowe do końca tego roku.
(tw)

Rzeźba
przyjaźni
Już 10 lat liczy sobie współpraca i przyjaźń Powiatu Pleszewskiego
z niemieckim Powiatem Ammerland
w Dolnej Saksonii.
Jubileusz partnerstwa świętowano wspólnie w czerwcu tego roku
w Niemczech. Delegacji z Pleszewa
przewodniczyli Starosta Pleszewski
Michał Karalus oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Mirosław Kuberka.
Symbolem 10-lecia partnerstwa
Powiatu Pleszewskiego i Ammerland stały się dwie bliźniacze rzeźby,
wykonane przez polską artystkę
Iwonę Fankulewską, mieszkającą
w Niemczech. Jedną rzeźbę ustawiono przed urzędem powiatowym
w Westerstede, a drugą przed pleszewskim starostwem (na zdjęciu).
Był to dar strony niemieckiej.
(tw)
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