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Dożynki Powiatu Pleszewskiego

Starostowie
Dożynek Powiatowych Pleszew 2012
Jarosław Marchwiak z Piekarzewa

Jest absolwentem marszewskiego technikum. Ma 42 lata, żonę Wioletę
i dwóch synów: Piotra (9 lat) i Grzegorza (15 lat). Małżonkowie gospodarują na
75 własnych ha i 10 ha dzierżawionych. Zaczynali 18 lat temu mając jedynie
11 ha. W tym roku uprawiają głównie kukurydzę na ziarno, ale także rzepak
i pszenicę. Od 12 lat nie prowadzą hodowli zwierzęcej, tylko produkcję roślinną.
W inwestowaniu w gospodarstwo pomogły im też dotacje z Unii Europejskiej. Pan
Jarosław profesjonalnie podchodzi do rolnictwa. Czyta prasę rolniczą, jeździ z żoną
na targi i wystawy rolne. Zaczął skupować stare traktory. Jarosław Marchwiak
podkreśla, że syn Piotr także będzie uczył się w szkole rolniczej w Marszewie.

Małgorzata Czajka
z Kowalewa

Ma 43 lata, męża Andrzeja i 17-letniego syna
Krystiana, ucznia marszewskiego technikum weterynaryjnego. Małżonkowie zaczęli
prowadzić gospodarstwo rolne posiadając krowę i dwa
cielaki, dziś, po osiemnastu
latach, mają 150 sztuk bydła - w tym 80 sztuk krów
dojnych, pozostałe to jałówki. Opierają się tylko na tej
działalności. Mają 60 ha ziemi, w tym 15 ha własnej, na
której uprawiają roślinność
dla potrzeb bydła. Działalność udało się gospodarzom
rozwinąć dzięki kredytom
inwestycyjnym. Dopiero
w ostatnim czasie skorzystali
z programów unijnych: na
postawienie silosów i utwardzenie terenu. Pani Małgorzata sama doglądała udoju
krów. Teraz, dzięki hali udojowej i dwom pracownikom chodzi do zwierząt raz,
dwa razy dziennie. Sama zajmuje się dokumentacją, rejestracją cieląt, robi
przelewy itp. Małgorzata Czajka przyznaje, że poza pracą w gospodarstwie
nie ma już czasu na nic więcej. Na wakacjach nie byli z mężem od 20 lat,
ale nie żałują. Oboje są domatorami.

Asystenci starostów
Małgorzata Michalak z Dobrej Nadziei

Jest sołtysem już drugą kadencję. Ma 41 lat, męża Zbigniewa.
Córka Jagoda (17 lat) uczy się geodezji, syn Mateusz (15 lat) rozpocznie
naukę w szkole rolniczej w Marszewie. Razem z mężem gospodarują
na 25 ha, z czego ponad 11 ha jest ich własnością. Hodują trzodę
chlewną (60 sztuk) i bydło opasowe (30 sztuk). Posiadają własny park
maszynowy, nabyty ze środków własnych. Małgorzata Michalak jest
także działaczką KGW oraz udziela się w spółce wodnej. W wolnej
chwili lubi oglądać telewizję, aby zobaczyć, co się dzieje na świecie.
Jednak preferuje programy przyrodnicze. Marzy, aby dokończyć remont
domu i dobudować wiatę dla maszyn. Resztę chce zostawić synowi,
który ma odziedziczyć gospodarstwo.

Tomasz Olech z Borucina

Ma 36 lat, żonę Bogusławę i aż pięcioro dzieci: Andrzeja (11 lat),
Olę (10 lat), Pawła (8 lat), Natalię (3 lata) i Oliwia (1 rok). Na 80 ha
uprawiają: zboża, kukurydzę na ziarno i ziemniaki. W pracy pomaga
im brat pana Tomasza Waldemar, ale także ojciec i siostra. Mają
własny sprzęt rolniczy, zakupiony z pomocą dotacji unijnych. Poza
pracą w rolnictwie nie ma zbyt wiele czasu. Jeśli jednak jest jakaś
wolna chwila to lubi chodzić z dziećmi na ryby, ogląda też telewizję
i surfuje po internecie. Jest członkiem rady sołeckiej w Borucinie.
Wydawca:

Projekt graficzny:
Druk:
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Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79,
Wydział Promocji Turystyki i Współpracy Zagranicznej,
tel. 62-742-96-47,
Kancelaria Starosty, tel. 62-742-96-37,
Piotr Budnik, tel. 693-799-304
F.U.P. „FC Druk”, Piekarzew 10a, tel. 62-741-80-24

Biuletyn Powiatowy Nr 2 (19) wrzesień 2012

Dożynki Powiatu Pleszewskiego

Minister Rolnictwa w Marszewie
Nowy Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba odwiedził XIX Krajowe
Dni Ziemniaka, zorganizowane przez Centrum Edukacyjno-Wystawowe Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Marszewie k. Pleszewa. W auli
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie
szef resortu rolnictwa spotkał
się z wielkopolskimi rolnikami.
Roman Kałużny, przewodniczący
Komitetu Protestacyjny Producentów Ziemniaków i Warzyw
Gminy Nowe Skalmierzyce odczytał protest w sprawie niskich
cen skupu ziemniaków i dramatycznej sytuacji plantatorów.
(tw)

Ministra rolnictwa Stanisława Kalembę podejmowali w Marszewie poseł na Sejm RP
Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
oraz Starosta Pleszewski Michał Karalus.

Stoisko Powiatu Pleszewskiego na XIX Krajowych
Dniach Ziemniaka w Marszewie (25-26.08.2012r.)

Na Dożynkach Wielkopolskich
w Ostrowie Wlkp.
Starosta Pleszewski Michał Karalus oraz Zespół Folklorystyczny „Żychlinioki” z wieńcem żniwnym reprezentowali
Powiat Pleszewski na XIV Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich, które odbyły się w niedzielę, 26
(tw)
sierpnia br. w Ostrowie Wielkopolskim.
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Drogi powiatowe

Przebudowa dojazdu
do Aquaparku

Powiat Pleszewski i MiG Pleszew wspólnie wykonały remont wjazdu z Al. Wojska Polskiego w ulicę
Sportową. Poszerzenie skrzyżowania ułatwi ruch
autobusów, dowożących grupy zorganizowane do
budowanego Aquaparku. 140.000 zł kosztów
sfinansowały po 50% samorządy powiatowy
i miejski.
(tw)

Aby TIR-y nie niszczyły
powiatowych dróg

Powiat Pleszewski zamierza ograniczyć do 12
ton dopuszczalny tonaż pojazdów na drogach
Gizałki – Wierzchy, Pleszew - Grab oraz Pleszew
- Dobrzyca. Wszystko w trosce o nawierzchnię
dróg, wyremontowanych niespełna rok temu.
Drogi powiatowe nie są przeznaczone do ruchu
ciężkich TIR-ów. Powiat Pleszewski zamierza
też zlecić ekspertyzy wytrzymałości mostów
drogowych, m.in. w Choczu i Bogusławiu. (tw)

Wysepki utrudniają
ruch karetek!

Modernizacja
ul. Lipowej i Reja
Do końca października potrwa przebudowa ulic Lipowej
i Reja w Pleszewie. Inwestorem jest Powiat Pleszewski.
Kanalizację wymienia Przedsiębiorstwo Komunalne, a roboty
drogowe realizuje firma SKANSKA.
Ciąg ulic powiatowych Lipowa i Reja to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Pleszewa. Łączy centrum
miasta z jego zachodnią częścią.
Modernizacja ulic Lipowej i Reja będzie kosztować
w sumie 1.200.000 zł. Powiat
Pleszewski przeznaczył na ten
cel 600.000 zł. Z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. „schetynówki”)
samorząd powiatowy pozyskał
dotację w kwocie 348.864 zł
(1/3 kosztów kwalifikowanych).
Montaż finansowy przewiduje
ponadto udział MiG Pleszew
(254.888 zł) oraz symbolicznie wkłady ze strony Fabryki
Maszyn Spożywczych „Spomasz” i Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.
Inwestycja obejmuje modernizację 450 metrów ul.
Lipowej oraz 300 metrów ul. Reja, wymianę kanalizacji
deszczowej oraz położenie 1.300 mb nowych chodników.
Skrzyżowania ulic Lipowej, Reja i Zielonej jest poszerzane
o dodatkowy prawoskręt z ul. Reja w Lipową. Na ulicy Reja
powstaną 2 zatoki autobusowe, a w obrębie skrzyżowań
łącznie 10 przejść dla pieszych. W ciągu chodnika przy ul.
Reja wybudowane zostaną 2 nowe wjazdy na osiedle bloków
dla dróg wewnętrznych, projektowanych przez spółdzielnię.
Zarząd Dróg Powiatowych planuje nowe nasadzenia drzew,
wymianę lamp ulicznych oraz uzupełnienie i odnowę oznakowania pionowego i poziomego.
(tw)

Pozostałe inwestycje drogowe Powiatu Pleszewskiego 2012

Starosta Pleszewski w porozumieniu z Pleszewskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. prowadzi
rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad
Oddział w Poznaniu w sprawie likwidacji wysepek
na ul. Poznańskiej w Pleszewie, utrudniających
ruch karetek pogotowia z i do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
(tw)
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- Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w Nowolipsku (dł. 680 mb) /
koszt 300.000 zł (210.000 zł - powiat, 90.000 zł - gm. Chocz).
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w Tursku na odcinku 500 mb od szkoły do skrzyżowania
z drogą gminną / koszt 200.000 zł (130.000 zł - powiat, 70 000 zł - gm. Gołuchów).
- Przebudowa chodnika dł. 280 mb przy drodze powiatowej nr 4315P w Broniszewicach / koszt
50 000zł (25.000 zł - powiat, 25.000 zł - gm. Czermin).
- Kontynuacja przebudowy chodnika w Koźmińcu (dł. 453 mb) / koszt 80.000 zł (po 50% powiat
i gm. Dobrzyca).
- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na odcinku 700 mb ul. Czartoryskich w Gołuchowie /
koszt 60.000 zł.
- Opracowanie map do celów projektowych i koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 4334P
Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów (2,8 km) / koszt 25.000 zł.
- Aktualizacja dokumentacji technicznej: przebudowy drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku - Ludwina - Kajew (5.000 zł), przebudowy chodnika w Taczanowie II przy drodze
powiatowej nr 5288P (25.000 zł), przebudowy ulic B. Krzywoustego i Podgórnej w Pleszewie
(40.000 zł).
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W OBRONIE SĄDU REJONOWEGO!
Projekt likwidacji sądów rejonowych
w mniejszych miastach, forsowany przez
Ministra Sprawiedliwości Jarosława
Gowina, wywołuje sprzeciw władz samorządowych, lokalnych społeczności,
a także wielu środowisk politycznych.
Ministerialne plany przewidują likwidację 79 sądów rejonowych w kraju, w tym
13 w Wielkopolsce, włącznie z sądem
pleszewskim.
Propozycja ministra Gowina spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem
także Klubu Parlamentarnego PSL, który
4 lipca br. w sali kolumnowej Sejmu
RP zorganizował konferencję na temat
planowanych zmian w systemie sądownictwa w Polsce. Powiat Pleszewski reprezentowali Starosta Pleszewski Michał
Karalus oraz radny Marcin Sitnicki przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Likwidacji Sądu Rejonowego
w Pleszewie. W wystąpieniu starosta
M. Karalus wyraził obawy, że likwidacja
sądów to osłabianie rangi powiatów
i początek zmian ustrojowych w Polsce.
W lipcu PSL rozpoczęło akcję zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską „NIE dla likwidacji sądów”.
Stronnictwo podważa przede wszystkim
tryb likwidacji sądów w drodze rozporządzenia ministerialnego i chce złożyć
skargę do Trybunału Konstytucyjnego.
Zdaniem ludowców tak poważne zmiany powinny dokonywać się na drodze
ustawy sejmowej, a nie w wyniku decyzji ministra. Podpisy zbierano również
w Powiecie Pleszewskim. Akcję organizowało starostwo i urząd miasta.

Delegacja z Pleszewa na czele z burmistrzem M. Adamkiem
uczestniczyła w protestach pod Sejmem i Ministerstwem
Sprawiedliwości (Warszawa, 18 marca 2012r).

Wystąpienie starosty M. Karalusa
w obronie sądów w sali kolumnowej
Sejmu (Warszawa, 4 lipca 2012r.)

Zbiórka podpisów
pod obywatelskim
wnioskiem
ustawodawczym
„Nie dla likwidacji
sądów”
(Pleszew, rynek,
22 lipca 2012r.)

(tw)

Karetka wraca do Gizałek
Wojewoda Wielkopolski przychylił się do wniosku Starosty
Pleszewskiego o przeniesienie miejsca stacjonowania Zespołu
Ratownictwa Medycznego z Pyzdr do Gizałek.
Tak oczekiwane przez Pleszew
zmiany będą obowiązywać od
1 stycznia 2013 roku, gdy wejdzie
w życie zaktualizowany ,,Wojewódzki
planu działania systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”. Projekt
musi być jeszcze zatwierdzony przez
Ministerstwo Zdrowia. Nowy plan
przewiduje utworzenie 5 dużych rejonów operacyjnych z 5 dyspozytorniami medycznymi (obecnie jest 31

rejonów operacyjnych). Powiat Pleszewski będzie należał do kaliskiego
rejonu operacyjnego. Najważniejsze
jest to, że w Powiecie Pleszewskim
ponownie stacjonować będą trzy karetki; specjalistyczna i podstawowa
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym PCM w Pleszewie oraz druga
karetka podstawowa w tzw. miejsce
wyczekiwania Zespołu Ratownictwa
Medycznego w Gizałkach. Takie
rozwiązanie obowiązywało już wcze-
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śniej i doskonale się sprawdzało.
Przeniesienie przez wojewodę karetki
do Pyzdr w 2011 roku wywołało
sprzeciw mieszkańców, zwłaszcza
gmin Gizałki i Chocz. Oddalona
baza w Pyzdrach nie zapewniała
szybkiego dotarcia karetki do chorych i rannych w tych gminach zgodnie z normami czasu dojazdu, określonymi w ustawie o państwowym
ratownictwie medycznym.
(tw)
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Z Pleszewa do Warszawy
Przez kilka ostatnich lat mecenas Agnieszka Pachciarz
związała była z Pleszewem. Z powodzeniem zarządzała
spółką powiatową Pleszewskie Centrum Medyczne.
I to Pleszew stał się dla niej początkiem wielkiej
kariery. 6 marca 2012 r. premier Donald Tusk podpisał
nominację Agnieszki Pachciarz na Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Zdrowia. Cztery miesiące później objęła
stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Mogę żałować, że odchodzi od
nas doskonały menedżer szpitala.
Ale pani Agnieszka miała do tego
pełne prawo. Cieszę się, że Pleszew
stał się dla niej trampoliną do wysokiego, prestiżowego urzędu - tak
żegnał ją w marcu Starosta Pleszewski Michał Karalus. - Czuję
osobistą satysfakcję, gdyż trzy lata
temu „odkryłem” panią Pachciarz
dla pleszewskiego szpitala, przekonałem ją do objęcia funkcji prezesa
i wywiązała się z tej roli znakomicie.
Dla niej nominacja na wiceministra
zdrowia jest dużym wyzwaniem, ale
wierzę, że mu sprosta. Jest niezwykle inteligentną osobą, więc sobie
poradzi. Będę jej kibicował.
Mec. Agnieszka Pachciarz

zarządzała spółką szpitalną w
Pleszewie od 2009 roku. Pod jej
kierownictwem szpital utrzymał
I miejsce w rankingu najlepszych
szpitali niepublicznych w Polsce
wg „Rzeczpospolitej” i Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W ostatnich latach w
PCM nastąpił rozwój oddziałów
kardiologii i onkologii. Uruchomiono drugi w południowej Wielkopolsce pododdział nefrologiczny.
Pleszewski szpital jako jedyny w
województwie posiada status szpitala akredytowanego. Placówka
rozszerza ofertę usług medycznych i zatrudnia nowych lekarzy
specjalistów m.in. onkologów, reumatologów, internistów, ginekolo-

gów oraz lekarzy specjalizujących
się w ratownictwie medycznym.
W ubiegłym roku uruchomiono
nową pracownię hemodynamiki, angiografii i elektrofizjologii.
17 listopada 2011r. wmurowano
kamień węgielny pod rozbudowę
szpitala. 7 marca 2012 został oddany do użytku nowy rezonans
magnetyczny w zmodernizowanym
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
oraz wyremontowany Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
Za swoje osiągnięcia prezes
Agnieszka Pachciarz zdobyła tzw.
„Portret Polskiej Medycyny 2011”.
Z sukcesem zakończyła też negocjacje z Narodowym Funduszem
Zdrowia w sprawie kontraktu dla

PCM na 2012 rok.
Pleszewski szpital jest znaną i renomowaną placówką służby zdrowia.
W 2010 roku PCM odwiedził Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna,
a potem Premier Donald Tusk.
Nowym prezesem spółki
PCM został Tadeusz Stefaniak.
Wcześniej pełnił w spółce funkcję
wiceprezesa i dyrektora ds. technicznych. Nominację odebrał 16
marca 2012 r. z rąk Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa,
przewodniczącego Rady Powiatu
Mirosława Kuberę oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej PCM
mgr. Mariana Sztamburskiego.

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

Zmiany na granicy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowało wniosek w sprawie
korekty granicy między Gminą Czermin w Powiecie Pleszewskim, a Miastem i Gminą
Żerków w Powiecie Jarocińskim.
Przypomnijmy: samorządy doszły do porozumienia w sprawie zamiany
przygranicznych gruntów, aby droga powiatowa nr 4192P relacji Kotlin Sucha przebiegała w całości na terenie powiatu jarocińskiego. Niespełna
800 metrów tej drogi znajdowało się do niedawna w granicach powiatu
pleszewskiego. Takie rozwiązanie było mało praktyczne i komplikowało
utrzymanie drogi. Celem zmiany przebiegu granicy było doprowadzenie do
ustanowienia jednego zarządcy. Wcześniej droga miała dwóch zarządców:
powiat jarociński oraz na swoim odcinku powiat pleszewski. – Ten krótki
odcinek znajdował się w gminie Czermin na obrzeżach naszego powiatu,
nieznacznie wchodził w nasze granice, ale nie tworzył zwartej sieci drogowej
w naszym powiecie i nie miał dla nas większego znaczenia komunikacyjnego – podkreślił starosta Michał Karalus. – Ta droga ma natomiast duże
znaczenie dla Jarocina. Powiat Jarociński chciał dokończyć jej remont, ale
musiał stać się jej właścicielem. Zmiana linii granicznej służy uporządkowaniu tych spraw. Zamiana jest korzystna dla wszystkich samorządów tego
porozumienia.
Najpierw w gminach Żerków i Czermin przeprowadzono konsultacje
społeczne. Mieszkańcy zaakceptowali propozycję. Formalnym wnioskodawcą
do MSWiA o korektę granicy była gmina Czermin. W sprawę zaangażowane
były także urzędy powiatowe w Pleszewie i Jarocinie oraz UMiG w Żerkowie.
Gmina Czermin przekazała sąsiadowi ok. 7 ha ziemi, w tym pas drogowy
odcinka wspomnianej drogi powiatowej, a w zamian otrzymała obszar o podobnej wielkości z terenu gminy Żerków, położony bardziej na północ.
(tw)
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Uczestnicy jednego ze spotkań roboczych:
Starosta Pleszewski Michał Karalus, Starosta Jarociński Mikołaj
Szymczak, Burmistrz MiG Żerków Jacek Jędraszczyk, Wójt Gminy
Czermin Sławomir Spychaj, Sekretarz Powiatu Pleszewskiego Bogusława
Prażucha, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pleszewie Izabela Wnuk, Geodeta Powiatowy z Jarocina Krzysztof
Sobczak, podinspektor Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony
Środowiska z UG w Czerminie Dorota Gauza oraz podinspektor ds.
geodezji z UMiG w Żerkowie Witold Żakowski.

6

Biuletyn Powiatowy Nr 2 (19) wrzesień 2012

Informacje

Termomodernizacja razy siedem
Prawie 2 mln zł pozyskał Powiat
Pleszewski z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w formie dotacji i pożyczki na termomodernizacje siedmiu
obiektów oświatowych i publicznych
w ramach III konkursu Programu
Priorytetowego „System Zielonych
Inwestycji”.
Projekt jest kompleksowy i obejmuje termomodernizację następujących obiektów: Powiatowy Urząd
Pracy przy ul. Wyspiańskiego, Zarząd

Dróg Powiatowych przy ul. Hallera,
budynek „A” Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU
w Marszewie wraz z łącznikiem i salą
gimnastyczną, budynek „D” ZSP-P
CKU w Marszewie, sala gimnastyczna Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, budynek „D”
ZSU-G w Pleszewie, budynek „D”
Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Łączny koszt inwestycji wynosi
2.215.823 zł. Na tę sumę składają
się: 663 000 zł bezzwrotnej dotacji

z NFOŚiGW (30% kosztów kwalifikowanych), pożyczka z NFOŚiGW
w wysokości 1.321.365 zł (60% kosztów kwalifikowanych) oraz 225.878
zł tzw. wkładu własnego Powiatu
Pleszewskiego. Projekt przewiduje
m.in. ocieplenie zewnętrznych ścian
szczytowych i osłonowych oraz stropodachów wszystkich siedmiu obiektów, modernizację instalacji C.O.
i wymianę kotłów w PUP i ZDP, dodatkowo montaż kolektorów słonecznych w PUP, a ponadto ocieplenie

dachów obu sal gimnastycznych.
Łącznie ocieplonych zostanie aż 8076
m² ścian, stropów i dachów.
Dzięki inwestycji Powiat Pleszewski osiągnie wymierne efekty ekologiczne. Obiekty będą tańsze w eksploatacji, poprawi się efektywność
wykorzystania energii w budynkach
oraz nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o około 57%
w stosunku do stanu przed modernizacją.
(tw)

Powiatowy Urząd
Pracy przy
ul. Wyspiańskiego

Budynek „A” Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU
w Marszewie wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną

Zarząd Dróg
Powiatowych przy
ul. Hallera

Budynek „D” Starostwa
Powiatowego
w Pleszewie

Dopłaty do kolektorów słonecznych

30.000 zł przeznaczyło w tym roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie na nowy program, polegający na dofinansowaniu zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Program
spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zgodnie z regulaminem wysokość
dotacji określona została na poziomie 3.000 zł dla jednego wnioskodawcy. Nabór rozpoczął się 9 lipca. Ustalony na ten rok limit środków został dość szybko wyczerpany.
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia br. zakwalifikował do dofinansowania
10 pierwszych wniosków według kolejności ich wpływu. Władze powiatu zapowiadają
kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska i wykorzystania energii słonecznej. (tw)
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Jessica w liceum

Powiat Pleszewski przygotowuje wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę w wysokości
1.850.000 zł w ramach inicjatywy JESSICA na program
rewitalizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława
Staszica w Pleszewie, obejmujący wymianę centralnego
ogrzewania, starej instalacji elektrycznej oraz odnowę
elewacji budynku.
(tw)
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Rusza gimnazjum dwujęzyczne
32 uczniów rozpocznie od września naukę w I klasie nowego Gimnazjum Dwujęzycznego im.
Stanisława Staszica w Pleszewie. W dniach 27-28 sierpnia nad zalewem w Gołuchowie odbył
się obóz integracyjny dla gimnazjalistów. Jego celem było nawiązanie nowych znajomości,
poznanie nauczycieli i dyrekcji szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Uczestników
biwaku odwiedzili Starosta Pleszewski Michał Karalus oraz naczelnik powiatowego wydziału
oświaty Sławomir Sobczyk.
Gimnazjum dwujęzyczne stwarza zupełnie
nowe perspektywy edukacyjne uczniom ambitnym i uzdolnionym lingwistycznie. Do tej pory
w Powiecie Pleszewskim nie było takiej szkoły.
Uchwałę o powołaniu gimnazjum Rada Powiatu
w Pleszewie podjęła 31 maja 2012 roku. Ruszyła rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej.
Pełnomocnikiem Zarządu Powiatu do spraw
utworzenia gimnazjum dwujęzycznego została
dyrektor I LO Lilla Deleszkiewicz.
Uruchomienie gimnazjum spotkało się
z ogromnym zainteresowaniem młodzieży i rodziców. Nabór kandydatów zakończył się w lipcu.
Zgłosiło się 38 absolwentów szkół podstawowych
z Pleszewa, Gołuchowa, Chocza, Gizałek, Dobrzycy, a także z sąsiednich powiatów. Ostatecznie klasa I będzie liczyła 32 uczniów.
Na czym polega gimnazjum dwujęzyczne?
Nauczanie odbywa się w dwóch językach: języku polskim oraz nowożytnym języku obcym.
W pleszewskim „Staszicu” drugim językiem nauczania będzie język angielski. Młodzież będzie
miała także możliwość wyboru nauki drugiego

języka obcego spośród trzech proponowanych:
niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego.
W ogólnodostępnym gimnazjum najczęściej
realizuje się naukę języków obcych w wymiarze
5 godzin tygodniowo, a w gimnazjum dwujęzycznym jest zwiększona o 40%. Dzięki temu
uczniowie zdobędą większe umiejętności językowe. W trakcie nauki gimnazjaliści i ich rodzice
wybiorą co najmniej dwa przedmioty ścisłe, które
będą po części wykładane w języku angielskim.
Możliwości są cztery: matematyka, informatyka,

biologia lub fizyka. Wykłady po angielsku będą
dotyczyć określonych działów tych przedmiotów
w II i III klasie.
Dla absolwentów gimnazjum dwujęzycznego, którzy będą chcieli kontynuować naukę na
poziomie szkoły średniej, planuje się utworzenie
licealnej klasy dwujęzycznej w I LO w Pleszewie.
Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę
o utworzeniu Zespołu Szkół pod nazwą „Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Pleszewie”.
(tw)

Bohater z technikum w Marszewie
Była sobota, 16 czerwca 2012 roku. W miejscowości Szadek (gmina Blizanów) odbywał się
festyn. Około godziny 20.00 w tłumie ludzi upadł
35-letni mężczyzna i nie dawał oznak życia. Mateusz Kasprzak z Czerminka (gm. Gołuchów),
uczeń Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie, przez 20 minut
prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową
mężczyzny, aż ten odzyskał przytomność. Chłopak uratował mu życie. Ratownicy medyczni,
którzy dotarli na miejsce potwierdzili, że reanimacja została przeprowadzona prawidłowo.
Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Mateusz nauczył się w szkole. Uczestniczył
w zajęciach pozalekcyjnych z ratownictwa medycznego, prowadzonych przez nauczycielkę
Przysposobienia Obronnego Bożenę Biernacką.
Wszedł w skład drużyny, która reprezentowała
szkołę w Powiatowym Turnieju Ratownictwa
Medycznego w 2011 roku. Jego zespół zajął
wtedy III miejsce. Mateusz uczęszcza obecnie
do klasy III technikum ZSP-P CKU o kierunku
technik architektury krajobrazu.

Za uratowanie człowiekowi życia Mateusz
Kasprzak otrzymał od Rady Powiatu w Pleszewie
podziękowania, oklaski i prezent - atlas anatomii
człowieka.

(tw)
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Czas na przedsiębiorczość solidarną
Powiat Pleszewski uczestniczy w projekcie pn. „Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarności”. To początek drogi do
tworzenia tzw. centrów integracji społecznej, spółdzielni
socjalnych czy spółek pożytku publicznego.
Lidem projektu „Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarności”
jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu. W ramach
projektu zaplanowano cykl spotkań seminaryjno-warsztatowych z
przedstawicielami Fundacji Pomocy
Wzajemnej Barka oraz Instytutu
Społeczeństwa Obywatelskiego Pro
Publico Bono, które wspierają lokalne środowiska w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Spotkania
adresowane są do przedstawicieli
administracji publicznej, instytucji
kultury, organizacji obywatelskich i
gospodarczych w Powiecie Pleszewskim. Mają na celu nawiązanie więzi
społeczno-gospodarczych pomiędzy
samorządami lokalnymi, biznesem
oraz animatorami przedsiębiorstw
społecznych, które powstaną na

terenie powiatu w dalszym etapie
współpracy z Fundacją Barka.
Spotkanie inauguracyjne projektu odbyło się w czwartek 12 lipca
2012 r. w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie. Przewodniczył mu
Starosta Pleszewski Michał Karalus. Do Pleszewa przyjechał m.in.
przewodniczący Zarządu Fundacji
Barka Tomasz Sadowski.
Do tej pory odbyły się już cztery
zjazdy. W spotkaniach uczestniczą
przedstawiciele Powiatowej Rady
Zatrudnienia, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Pleszewskiej Izby
Gospodarczej, Cechu Rzemiosł Różnych, Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta.
(tw)

3-LETNIA JULKA Z DOBRZYCY CIERPI NA MUKOWISCYDOZĘ. STARSZA, 21-LETNIA MONIKA
Z NOWEGO ŚWIATU CHORUJE NA BIAŁACZKĘ. OBIE POTRZEBUJĄ POMOCY FINANSOWEJ NA KOSZTOWNE LECZENIE.
POWIAT PLESZEWSKI ANGAŻUJE SIĘ W AKCJE CHARYTATYWNE. ZBIERANE SĄ PIENIĄDZE I PLASTIKOWE NAKRĘTKI.

POMÓŻMY
JULCE I MONICE!

Starostwo Powiatowe w Pleszewie uczestniczy w akcji pomocy dla 3-letniej Julki Dwornikowskiej z Dobrzycy, cierpiącej na mukowiscydozę. Z myślą
o dziewczynce w urzędzie zbierane są plastikowe nakrętki z butelek, słoików
i różnych opakowań. Do akcji spontanicznie włączają się także mieszkańcy
powiatu. Pieniądze ze skupu kapsli potrzebne są na leki i specjalistyczną kamizelkę drenażową, umożliwiającą bezbolesną pracę płuc i oskrzeli.
Powiat pomaga także 21-letniej Monice Mikołajczak z Nowego
Światu (gm. Dobrzyca), która jest chora na białaczkę szpiku kostnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało „Bieg dla
zdrowia Moniki”. Starosta objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem i osobiście wziął udział w biegu. Dochód z akcji wyniósł 3.010
zł. Ponadto starosta przekazał na rzecz Moniki 1.100 zł, pochodzące
ze zbiórki charytatywnej podczas Balu Karnawałowego Starosty Pleszewskiego. Stowarzyszenie Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego na
swoim pikniku zebrało dla dziewczyny 270 zł. Na sesji Rady Powiatu
w Pleszewie 28 czerwca br. radni powiatowi i goście sesyjni dołożyli
dodatkowo 1.000 zł.
(tw)
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Spółki wodne w Polsce i Niemczech
- wymiana doświadczeń
W zeszłym roku w partnerskim powiecie Ammerland przebywała delegacja spółek wodnych
z Powiatu Pleszewskiego. W tym roku to u nas gościła 16-osobowa delegację pracowników
gospodarki wodnej, ochrony środowiska i usług ekologicznych z Dolnej Saksonii.
Wśród delegatów byli urzędnicy ds. środowiska z Urzędu Powiatowego w Westerstede oraz
przedstawiciele czterech związków utrzymania
wody i gleby z Dolnej Saksonii: Ammerländer
Wasseracht, Entwässerungsverband Jade, Haaren Wasseracht oraz Moorriem-Ohmsteder
Silacht.
Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. Gości witał
Starosta Pleszewski Michał Karalus. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowisk Piotr Fabisz
omówił tematykę gospodarki wodnej na terenie
powiatu pleszewskiego. Niemiecka grupa pojechała do Wilczy na teren planowanej budowy
zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni i spotkała
się z przedstawicielem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W drodze
powrotnej delegacja odwiedziła muzeum w
Dobrzycy. Podczas wizyty w Kaliszu wizytowała
obiekty inżynierii wodnej, kanały miejskie oraz
śluzy na Prośnie. Przyjaciele z Niemiec odbyli
także krótki spacer po parku w Gołuchowie.
Goście z Niemiec zwiedzili tamę na Warcie
i zbiornik wodny „Jeziorsko” w Skęczniewie.
Przeprowadzili rekonesans rzeki Prosny, obserwowali prace konserwacji rowów melioracyjnych
w gminie Czermin, pojechali także obejrzeć
żeremia bobrów w Koloni Oborze i Rudzie

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Wieczyńskiej (gm. Gizałki).
Działacze niemieckich związków wodnych
spędzili w Polsce 4 dni: od 21 do 25 czerwca.
Wizyta odbyła się w ramach projektu „Dzielimy
się doświadczeniami - spotkanie przedstawicieli
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spółek wodnych z Powiatu Ammerland i Powiatu Pleszewskiego”, współfinansowanego przez
Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej.

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy
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PROCES SCALENIA GRUNTÓW W BRUDZEWKU W GMINIE CHOCZ JEST OBECNIE JEDYNYM TAKIM
PRZEDSIĘWZIĘCIEM W WIELKOPOLSCE. BĘDZIE KOSZTOWAŁ PRAWIE 2 MLN ZŁOTYCH.

Projekt scalenia gruntów w Brudzewku

Postępowanie scaleniowe
prowadzone jest przez Starostę
Pleszewskiego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
Procedura została wszczęte dwa
lata temu, 15 listopada 2010
roku. Sprawa obsługiwana jest
administracyjnie przez Wydział
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego
w Pleszewie. Koordynatorem
i wykonawcą prac scaleniowo-wymiennych jest Wielkopolski
Zarząd Geodezji, Kartografii
i Administrowania Mieniem
w Poznaniu
W scaleniu uczestniczy 137
rolników z Brudzewka. Scaleniem zostało objętych 280 ha
pól, rozparcelowanych na około 900 działek ewidencyjnych.
Przeciętne gospodarstwo ma

6 ha i jest rozdrobnione na 20
kawałków. Największe gospodarstwo liczy 37,41 ha, ale składa
się aż ze 124 mniejszych działek.
Głównym celem procesu
scaleniowego jest stworzenie
korzystniejszych warunków
gospodarowania w rolnictwie
i leśnictwie poprzez poprawę
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów
leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów i dróg.
Do tej pory zakończono cztery
etapy operacji scalenia gruntów we wsi Brudzewek: opracowanie założeń do projektu
scalenia, pomiary geodezyjne,
szacowanie wartości gruntów
i opracowanie projektu scalenia. Projektantem scalenia jest
geodeta Wojciech Proszowski.

Na spotkaniu w Brudzewku zaznajomił on mieszkańców wsi
z projektem komasacji gruntów.
Nowy podział działek został wyznaczony geodezyjnie w terenie
i przedstawiony uczestnikom.
Rolnicy zgłaszali ewentualne
zastrzeżenia. Ostatnim etapem
będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej m.in.
do ksiąg wieczystych.
Proces scalenia gruntów
w Brudzewku jest współfinansowany z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013
Unii Europejskiej, działanie 5.2.
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”.
Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

Michał Karalus

Starosta Pleszewski

Na prawie 140 uczestników scalenia mieliśmy tylko 17 zastrzeżeń do projektu.
Powołałem komisję, która opiniowała
zastrzeżenia. Komisja uwzględniła 7
wniosków w całości, drugie 7 w części,
a zaledwie 3 odrzuciła jako niemożliwe
do przyjęcia, bo zaprzeczały idei scalenia.
W przygotowywaniu są zmiany projektowe
scalenia z uwzględnieniem stanowiska
komisji. Nastąpi teraz ponowne wyznaczenie granic na gruncie zainteresowanym
uczestnikom scalenia. Najważniejsze,
aby zakończyć etap projektowania, jeżeli
chcemy skorzystać ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na infrastrukturę poscaleniową np. na nowe dojazdy do pól czy korektę przebiegu rowów
melioracyjnych.

Jubileusz 600-lecia
Borucina
Osłonięcie pamiątkowej tablicy, odczytanie aktu jubileuszowego, premiera
pieśni „Hej, hej Borucin!”, wspólna fotografia mieszkańców, festyn „Gorąca
noc lipcowa” - tak mieszkańcy Borucina
świętowali 600-lecie swojej wsi.
(tw)
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Nagroda za „Cztery drogi...”
Artykuł pt. „Cztery drogi w jednym roku” o inwestycjach drogowych
Powiatu Pleszewskiego, realizowanych w ramach WRPO, przyniósł
redaktor Ewie Andersz-Wanat z „Życia Pleszewa” wyróżnienie
w wojewódzkim konkursie dziennikarskim.
Ewa Andersz-Wanat odebrała wyróżnienie podczas sesji Rady Powiatu w Pleszewie 29 marca 2012 roku
z rąk Starosty Pleszewskiego Michała
Karalusa i Przewodniczącego Rady
Powiatu Mirosława Kuberki. Dyplom
dla dziennikarki i nagrody rzeczowe
przywiózł starosta, który uczestniczył
w Poznaniu w konferencji na temat
„Innowacyjna Wielkopolska w budowie”,
poświęconej wdrażaniu Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
2007-2013. Ogłoszono wówczas wyniki
konkursu dziennikarskiego. Konkursu
był organizowany pod hasłem „Dobra
informacja - efekt dotacja” przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jako instytucję
wdrażającą WRPO. Nagrodzono łącznie
7 dziennikarzy. Konkurs wygrał Bartłomiej Pomianowski z TVP Poznań za
nagranie „Pociąg do Wielkopolski odc. 9”.
(tw)

Z językiem migowym

Izabela Wnuk, naczelnik Wydziału Organizacyjnego w pleszewskim starostwie ukończyła kurs
języka migowego I stopnia i służy pomocą osobom
głuchoniemym podczas załatwiania spraw w urzędzie. 1 kwietnia br. weszła w życie Ustawa z dnia
15.08.2011r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania (Dz.U. Nr 209, poz. 1243). Urzędy
zobowiązane są do przeszkolenia pracownika do
kontaktów z osobami głuchoniemymi lub zatrudniania tłumacza języka migowego.

NOWOŚCI WYDAWNICZE POWIATU PLESZEWSKIEGO

Już wkrótce premiera
książki „Bociun...”
Na październik br. zapowiedziano promocję książki
historycznej Tomasza Wojtali
pt. „BOCIUN. Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970)”.
Książka ma 328 stron, podzielona jest na 7 rozdziałów, zawiera ponad 150
archiwalnych fotografii. Wydawcą publikacji jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie
w partnerstwie z samorządem
powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. Książka ukaże się
pod honorowym patronatem
Wojewody Wielkopolskiego
i Marszałka Województwa.

(tw)
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Narodowy Dzień Zwycięstwa i Wolności
(8 maja 1945 r.)
Z okazji 67 rocznicy zakończenia II wojny światowej władze Powiatu Pleszewskiego złożyły wiązanki kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej. Starosta Pleszewski Michał Karalus i Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław
Kuberka byli na cmentarzu przy ul. Kaliskiej, gdzie oddali hołd ofiarom
terroru hitlerowskiego oraz zabitym w wyniku nalotu lotniczego na miasto
w pamiętnym dniu 1 września 1939 roku.
(tw)

Pamiętamy o Poznańskim Czerwcu
(28 czerwca 1956r.)
Rada Powiatu w Pleszewie minutą ciszy uczciła pamięć ofiar „Poznańskiego
Czerwca 1956”. 28 czerwca 1956 roku doszło w Poznaniu do pierwszych
w PRL-u wystąpień robotniczych przeciwko władzy komunistycznej. Demonstracje uliczne zostały krwawo stłumione przez wojsko, SB i MO. W pacyfikacji miasta zginęło kilkudziesięciu cywilów, a rannych było około 600 osób.
(tw)

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
(1 sierpnia 1944r.)
Władze Powiatu Pleszewskiego i miasta Pleszewa uczciły 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia br. wiązanki kwiatów pod tablicą
Pleszewskiego Ruchu Oporu i Armii Krajowej złożyli: Starosta Pleszewski
Michał Karalus, Burmistrz Pleszewa Marian Adamek oraz członkowie Zarządu Powiatu Jolanta Pankowiak, Marian Walczak i Michał Kaczmarek.
Tablica na budynku Prokuratury Rejonowej upamiętnia członków podziemia
w Pleszewie, poległych i zamordowanym przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Budynek był w latach okupacji siedzibą niemieckiej
Schutzpolizei.
(tw)

Dzień Wojska Polskiego - rocznica Bitwy Warszawskiej
(15 sierpnia 1920r.)
Obchody pod pomnikiem „Chwały artylerzystów” zorganizował Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyły przedstawiciele władz powiatu i miasta, służb
mundurowych, działacze organizacji kombatanckich i społecznych, duchowni oraz harcerze. Wartę honorową przy pomniku pełnili członkowie Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty.
W imieniu władz powiatowych kwiaty złożył Starosta Pleszewski Michał Karalus w asyście
oficerów policji i straży pożarnej. Podczas spotkania w kasynie nastąpiło nadanie odznak
za zasługi dla ZŻWP płk rez. R. Wilińskiemu, ppłk rez. R. Janikowi i st. sierż. sztab. rez.
Z. Wojciechowskiemu. Odznaki honorowe otrzymali ppłk rez. Z. Reszel, ppłk rez. T. Błażejczyk oraz mjr rez. M. Kowerski. Wręczono także medale 30-lecia ZŻWP. Starosta Pleszewski
M. Karalus oraz dyrektor CKiW OHP K. Piasecki podpisali porozumienie w sprawie opieki
nad skwerem i pomnikiem artylerzystów.
(tw)
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Ekologia
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODOWISKA

Aby Prosna była czysta
Kilkanaście worków śmieci wyłowili z rzeki uczestnicy spływu kajakowego „Eko-Prosna 2012”.
W sprzątaniu wzięli udział pracownicy starostwa i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W niedzielę, 10 czerwca br. Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Pleszewie po raz kolejny zorganizował spływ kajakowy na Prośnie, połączony
ze sprzątaniem rzeki. Pretekstem był Światowy
Dzień Środowiska, który przypada corocznie 5
czerwca.
35 kajakarzy rozpoczęło swoją trasę przy moście w Bogusławiu, porządkowało odcinek rzeki
o długości 13 km aż do przystani w Kwileniu.
- Efektem akcji było zebranie kilkunastu worków
śmieci, które zamiast szpecić koryto malowniczej
Prosny, trafią na wysypisko - tłumaczy Piotr Fabisz, naczelnik powiatowego wydziału ochrony
środowiska. - Mimo, że akcja sprzątania rzeki
przeprowadzana jest systematycznie dwa razy do
roku okazuje się, że wciąż jest potrzebna. Zebrano
głównie folie, worki po nawozach rolniczych
oraz szklane i plastikowe butelki.

Młodzi kajakarze mieli okazję wykazać się także
wiedzą przyrodniczo - geograficzną w teście
przygotowanym przez organizatorów. W rozwiązywaniu quizu najlepszymi okazali się: Bartek

Szczepański, Mariola Korzeniewska, Magdalena Stachniuk i Antoni Sobański. W nagrodę
otrzymali książki.

(tw)

10 lat walki z lisami
10-lecie realizacji „Programu regulującego
populację lisa w obwodach łowieckich na terenie
Powiatu Pleszewskiego” obchodzono 24 sierpnia
br. w „Wigwamach” w Taczanowie.
Gospodarzem spotkania było Koło Łowieckie
Nr 22 „Bażant” z Dobrzycy. Tegoroczna uroczystość nabrała szczególnego wymiaru, gdyż przy-

padła w 10. rocznicę opracowania i rozpoczęcia
programu ograniczenia liczebności lisów w lasach
Powiatu Pleszewskiego. Program realizuje Starostwo Powiatowe w Pleszewie przy współudziale i
zaangażowaniu kół łowieckich. Starosta Pleszewski
M. Karalus otrzymał podziękowanie od Okręgowej
Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego Polskiego

Specjalny edykt gratulacyjny otrzymał od starosty wójt Gizałek Robert
Łoza, który 10 lat temu jako naczelnik powiatowego wydziału ochrony
środowiska wdrażał i przez szereg lat nadzorował program walki z
lisami.

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Związku Łowieckiego w Kaliszu. - Pana działalność
w kierunku ograniczenia populacji lisa przyczynia
się do wzrostu liczby zajęcy, kuropatw, bażantów
oraz wielu gatunków ptaków śpiewających a także
do ograniczenia szkód w drobiu domowym powodowanym przez tego drapieżnika - napisano
w podziękowaniu.
(tw)

Najlepsi myśliwy w sezonie myśliwskim 2011/2012 otrzymali puchary
Starosty Pleszewskiego. Najwięcej lisów upolowali: Tadeusz Galewski
(na zdjęciu zastępstwo) z Koła Łowieckiego nr 46 „Hubertus” - 69 sztuk,
Andrzej Biesiada z KŁ nr 47 „Oręż” - 25 sztuk oraz Marek Słowiński z KŁ
nr 19 „Żubr” - 24 sztuk.
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Sport i turystyka

Mistrzostwa Polski Drwali 2012 w Gołuchowie
Gołuchów w Powiecie Pleszewskim był miejscem organizacji tegorocznych
Mistrzostw Polski Drwali. Zawody rozegrano w dniach 13-14 lipca 2012 roku.
Wystartowało w nich 26 zawodników z całego kraju, w tym 15
w kategorii senior i 11 w kategorii
junior. Najpierw w lesie rozegrano
konkurencję ścinki drzew. Drugiego dnia na boisku w Gołuchowie

rywalizowano w czterech kolejnych konkurencjach: wymianie piły
łańcuchowej w pilarce na czas,
tzw. przerzynce kombinowanej,
przerzynce na dokładność oraz
okrzesywania. Zawody rozgrywano

według międzynarodowego regulaminu International Association
Logging Championships. Zawody
były bardzo widowiskowe i przyciągnęły liczną publiczność. Mistrzem
Polski Drwali 2012 został Jacek
Stochniałek z Rudnik (woj. opolskie), który obronił tytuł z ubiegłego roku. II miejsce zajął Stanisław
Biłoszewski z Lipki (woj. wielkopolskie), a III - Roman Szala z Jełowa (woj. opolskie). W kategorii
juniorskiej wyrał Adam Wawrzak
z Tolkmicka (woj. kujawsko-pomorskie).
Organizatorami mistrzostw
były: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego, Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn
Ogrodniczych i Leśnych, Powiat
Pleszewski oraz Gmina Gołuchów.
Mistrzostwa odbyły się pod patronatem Dyrekcji Lasów Państwo-

wych, Starosty Pleszewskiego oraz
Wójta Gołuchowa.

(tw)

Życie z kijkami
Chodziarze z powiatów pleszewskiego, jarocińskiego i krotoszyńskiego wzięli udział w marszu Nordic Walking na trasie „Jagodowej”
koło Zawidowic. Przeszli ponad 10 kilometrów. Marsz zorganizowano 15 sierpnia br. pod patronatem Starosty Pleszewskiego w ramach
obchodów 15-lecia tygodnika „Życie Pleszewa”. Swoich sympatyków redakcja zaprosiła na festyn przy karczmie „Stara Stajnia” w Zawi(tw)
dowicach. Współorganizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
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Promocja
XII WIELKOPOLSKIE DNI „STOP - UZALEŻNIENIOM”

Sport zamiast narkotyków

Drużyny Powiatu Pleszewskiego, Gminy Czermin i Gminy Chocz po zakończeniu zawodów

Wielkopolskie Dni „STOP - Uzależnieniom” odbyły się 1 czerwca 2012
roku w Zespole Szkół Technicznych
w Pleszewie. Była to już dwunasta edycja tej imprezy. Organizatorem tradycyjnie jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Tegoroczne WDSU przebiegło
pod znakiem sportu i hasłem „Tylko
słabi gracze biorą dopalacze”. Zorganizowano zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych: turniej piłki nożnej
chłopców na „Orliku” oraz rozgrywki
piłki siatkowej dziewcząt w sali sportowej.
W samorządowym turniej piłkarskim wzięły udział drużyny, wystawione przez Radę Powiatu w Pleszewie,
Gminę Czermin i Gminę Chocz. Na
boisko wyszli m.in. starosta Michał
Karalus, przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, wójt Chocza
Marian Wielgosik i wójt Czermina Sławomir Spychaj, radni i urzędnicy. Występując w tym wydarzeniu sportowym
samorządowcy dali młodzieży dobry
przykład. Zwycięzcą turnieju została
reprezentacja Powiatu Pleszewskiego. Królem strzelców turnieju został
radny powiatowy Zbigniew Szóstak
z Dobrzycy. Dobry występ odnotował
również radny Jan Bandosz z Kowalewa, który skutecznie bronił bramki
powiatu.
(tw)
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