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Œwiêto Plonów

Gospodarzem tegorocznych Do¿ynek Powiatowych jest gmina Go³uchów. Honory starostów do¿ynkowych pe³niæ bêd¹ Jolanta Cicha z Jedlca i Wies³aw Wiœniewski z Koœcielnej Wsi. Asystowaæ im bêd¹ Tatiana Marecka z Turska i Przemys³aw Jazic z Kuchar.
Na zdjêciu: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bogdan Skitek i Starosta Pleszewski Micha³
Karalus przy powiatowym wieñcu do¿ynkowym podczas ubieg³orocznego Œwiêta
Plonów w Giza³kach. Wieniec wykona³y wówczas panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
z Rudy Wieczyñskiej.
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STAROSTOWIE DO¯YNEK

ASYSTENCI

Wies³aw WIŒNIEWSKI

Przemys³aw JAZIC

Ma 40 lat. Jest ogrodnikiem z Koœcielnej Wsi. Starost¹ do¿ynkowym bêdzie po raz pierwszy. Gospodaruje na
8,26 ha ziemi uprawnej. Specjalizuje
siê w produkcji pomidorów szklarniowych i kapusty pekiñskiej na polach.
£¹czna powierzchnia szklarni to 11.500
m2. Uprawa kapusty zajmuje 5 ha. Bardzo dba o jakoœæ i œwie¿oœæ swoich warzyw. Stosuje biologiczne metody zapylania i zwalczania szkodników. Wybudowa³ ch³odnie magazynowe na 250 ton warzyw. Wies³aw
Wiœniewski skoñczy³ szko³ê zawodow¹ Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Marszewie o kierunku mechanizacja rolnictwa.
15 lat temu przej¹³ gospodarstwo rolne po rodzicach i sukcesywnie rozwija produkcjê warzyw. Swoje produkty dostarcza na rynek wieluñski, ale tak¿e na Wybrze¿e i Œl¹sk. Dwukrotnie skorzysta³ z pomocy unijnego programu Sapard.
Dziêki temu kupi³ ci¹gnik, agregat ch³odniczy i energooszczêdne kurtyny cieniuj¹ce do szklarni. Obecnie z³o¿y³ wniosek o sfinansowanie z funduszy strukturalnych zakupu deszczownicy polowej i miksera do podlewania upraw szklarniowych.. Jego ¿ona Katarzyna zajmuje siê domem i dzieæmi.
Pañstwo Wiœniewscy maj¹ trójkê synów: Bart³omieja (16 lat),
Jakuba (13 lat) i Micha³a (8 lat).

Ma 25 lat i jest kawalerem. Mieszka
w Kucharach. Ukoñczy³ Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu. Aktualnie jest na drugim roku studiów doktoranckich. Wspólnie z rodzicami prowadzi ponad 80-hektarowe gospodarstwo. Uprawiaj¹ warzywa na nasiona i kukurydzê. Lubi towarzystwo przyjació³. Uprawia krêglarstwo.

Tatiana MARECKA
Mieszka w Tursku. Pomaga mê¿owi
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego
o powierzchni 41 ha. Uprawiaj¹ zbo¿a
i kukurydzê. Ich gospodarstwo jest
w pe³ni zmechanizowane. Posiadaj¹
kombajn, trzy ci¹gniki, prasê inny sprzêt
rolniczy. Specjalizuj¹ siê w hodowli trzody chlewnej. Utrzymuj¹ oko³o 400 sztuk
macior i prosiaków. - Hodowla œwiñ jest
op³acalna, je¿eli za kilogram miêsa p³ac¹
powy¿ej 4 z³. Czasami jest ciê¿ko, ale cieszymy siê z tego, co
mamy – mówi pani Tatiana. Œwinie sprzedaj¹ m.in. do Zak³adów Miêsnych w Krotoszynie. Pañstwo Mareccy przejêli gospodarstwo po rodzicach niespe³na rok temu. Nadal mog¹
liczyæ na pomoc ze strony rodziców. Pani Tatiana ma 35 lat.
Jest absolwentk¹ ZSZ nr 1 na Zielonej w Pleszewie. Jej m¹¿
ma na imiê Grzegorz. Wychowuj¹ dwoje dzieci: córkê Kingê
(8 lat) i syna Miko³aja (5 lat).

Jolanta CICHA
Wspólnie z mê¿em Markiem prowadzi gospodarstwo rolne w Jedlcu,
specjalizuj¹ce siê w hodowli byd³a
mlecznego. Maj¹ 45 sztuk byd³a, w tym
23 krowy mleczne. Œrednia wydajnoœæ
ich stada to 8.700 litrów mleka rocznie, ale rekordzistka – krowa Raba
da³a w ubieg³ym roku a¿ 11.500 litrów.
Gospodarze odstawiaj¹ mleko do
Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej Kowalew-Dobrzyca. –
Je¿eli jest du¿a wydajnoœæ, to produkcja mleka jest op³acalna. Cena 0,95 – 1 z³ za litr mleka to nie jest Ÿle – t³umaczy pani Jolanta. Karmi¹ byd³o pasz¹ z w³asnego gospodarstwa. Ich gospodarstwo liczy w sumie 15 ha ziemi i pastwisk. Na polach uprawiaj¹ g³ównie kukurydzê na kiszonkê. Pani Jolanta ma 46 lat. Ukoñczy³a rolnicz¹ ZSZ w Marszewie i pomaga mê¿owi w gospodarstwie. Ich starszy syn
Robert (26 lat) pracuje w firmie „Leœniewski”, a m³odszy
Tomasz (21 lat) odbywa aktualnie zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹. W wolnych chwilach pani Jolanta rozwi¹zuje krzy¿ówki, czyta kobiece czasopisma i ogl¹da serial „M jak mi³oœæ”.

Naj³adniejsze zagrody
Gospodyni Maria Marek z Popówka wygra³a konkurs na „Estetyczn¹ zagrodê wiejska”, og³oszony
przez Starostê Pleszewskiego. Drugie miejsce zaj¹³
Pawe³ Soko³owski z Jedlca, a trzecie Waldemar
Szczeœniak z Pleszówki.
Co roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie og³asza konkurs na
najlepiej urz¹dzon¹ i zadban¹ zagrodê wiejsk¹ w gminie, która
jest organizatorem do¿ynek powiatowych. W tym roku rolê gospodarza pe³ni gmina Go³uchów. Gospodarstwa do konkursu zg³osili
so³tysi wsi. W sk³ad jury weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Urzêdu Gminy w Go³uchowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Marszewie. Jury wizytowa³o gospodarstwa i oceni³o zagrody. Dyplomy i nagrody dla zwyciêzców zostan¹ wrêczone uroczyœcie podczas Do¿ynek Powiatu Pleszewskiego w Go³uchowie.
(tw)
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Wydawca:

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznañska 79
Wydzia³ Promocji i Rozwoju, tel. 742-96-50, 742-96-47

Drukarnia:

FC Druk, Piekarzew 10a, tel. 741-80-24
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Drodzy Rolnicy Powiatu Pleszewskiego!
Szanowni Pañstwo!
Zakoñczy³y siê do¿ynki wiejskie i gminne w Naszym Powiecie. Przy
s³onecznej pogodzie, dziêki wielu wspania³ym ludziom, którzy je organizowali, licznie uczestniczyliœmy w tych radosnych spotkaniach.
Dziêkowaliœmy Bogu za tegoroczne zbiory. Dziêkowaliœmy rolnikom za ich zasiew, za pielêgnacjê zbó¿ i za sprawne ¿niwowanie. Ich
trud zaowocowa³ tegorocznym ziarnem. Pracowite d³onie starostów
do¿ynkowych przynios³y w³odarzom gmin pachn¹ce bochny chleba.
Ch³opi podzielili siê tym chlebem z nami, spe³niaj¹c swoj¹ coroczn¹
s³u¿bê. Od wieków ¿ywi¹ nas i broni¹.
Dziêkujemy wam - Rolnicy Powiatu Pleszewskiego - za Wasz¹
solidarnoœæ z pozosta³ymi grupami spo³ecznymi. Dziêki Wam chleba
nie zabraknie w naszych rodzinach.
Rolnicy!
Do¿ynki Powiatowe to dobra okazja, by w podziêce za Wasz trud,
powiedzieæ tak¿e o tym, co dla Was uczyni³y samorz¹dy Naszego
Powiatu.
Widaæ, jak zmieniaj¹ siê Nasze Gminy i Nasz Powiat. Zmieniaj¹
siê na lepsze szko³y, w których ucz¹ siê nasze dzieci i wnuki. Proszê
popatrzeæ, jak po remontach wygl¹daj¹ szko³y powiatowe. Lepsze
warunki do pracy maj¹ nauczyciele, w lepszych warunkach uczy siê
nasza m³odzie¿, która za moment wkroczy w dojrza³e ¿ycie.
Sukcesywnie poprawia siê stan naszych dróg, choæ wci¹¿ jeszcze
mamy du¿o do zrobienia. Szczególnie ciesz¹ nas te remonty, które
powiat przeprowadzi³ wspólnie z gminami, a na które mieszkañcy czekali czêsto od dziesi¹tek lat. Drogi to wci¹¿ ugór, który musimy uprawiaæ. I zrobimy to, wspó³dzia³aj¹c zgodnie z wszystkimi samorz¹dami!
Nasz szpital jest jednym z najlepszych w kraju. Dziewiêtnastego
miejsca (w rankingu szpitali powiatowych wg. „Rzeczpospolitej”) nie
uzyskuje siê ot tak sobie. Tak wysoka ocena to nagroda za pracê
zarówno dyrekcji, za³ogi naszego szpitala, jak i powiatu. Ostatnio otrzymana dotacja ponad miliona z³otych dla szpitala SP ZOZ z Ministerstwie Zdrowia plus szeœæset tysiêcy z powiatu pozwol¹ jeszcze lepiej
s³u¿yæ wszystkim pacjentom z Powiatu Pleszewskiego i nie tylko.
Dziêki naszym dzia³aniom Powiatowi Pleszewskiemu, ale i ca³ej
Wielkopolsce, przyby³ wspania³y obiekt zabytkowy w Dobrzycy, który,
mam nadziejê, bêdzie coraz lepiej s³u¿yæ turystom, s³awi¹c nasz¹
polsk¹ tradycjê.
Szesnaste miejsce Powiatu Pleszewskiego (w ekonomicznym rankingu pisma samorz¹dowego „Wspólnota”) wœród 310 powiatów ziemskich œwiadczy o naszej sile, ale i o potencjale, jakim dysponujemy.

Nagrody w konkursach na
„Estetyczn¹ zagrodê wiejsk¹”
i „So³tysa - lidera bezpiecznej
pracy w rolnictwie” ufundowa³y:
AGRO-RAMI Koœcielna Wieœ
Gospodarstwo Rolne Wies³awa
Wawrzyniaka w Tursku
Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna
w ¯ychlinie
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo- Handlowe
„PINUS”
Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska Kowalew - Dobrzyca
Pleszewskie Zak³ady Zbo¿owe S.A.
Zak³ady Miêsne Witold Werbliñski
Nasiennictwo Rolnicze GRANA
Bank Spó³dzielczy w Pleszewie
Bank Spó³dzielczy w Dobrzycy
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Szanowni zebrani!
Jak wa¿ny jest
dobry zasiew,
œwiadcz¹ owoce
przemyœlanych
decyzji. Kiedy
piêæ lat temu,
na pocz¹tku
odrodzonego
Powiatu Pleszewskiego, podpisywaliœmy
akt
o partnerstwie z Powiatem Ammerland z Dolnej
Saksonii, nie s¹dziliœmy, ¿e
zbierzemy tak piêkne plony
tej wspó³pracy. Dzisiaj – na
szeœæ gmin tworz¹cych nasze powiaty, a¿ piêæ ma podpisane porozumienia. Nasi mieszkañcy
spotykaj¹ siê ze swoimi niemieckimi partnerami. Poznaj¹ siê nie tylko
samorz¹dowcy, ale i grupy m³odzie¿owe, rolnicy, sportowcy, ludzie
kultury i przedsiêbiorcy. Z satysfakcj¹ mówimy o tym ze Starost¹ Ammerland Jõrgiem Bensbergiem. To piêkny przyk³ad szczerej przyjaŸni
naszych narodów w zjednoczonej Europie.
Dzisiaj na do¿ynkach jest z nami tak¿e delegacja z Ukrainy
- z rejonu Horodyszcze w obwodzie Czerkawskim. Ufamy, ¿e i z tym
rejonem nawi¹¿emy twórcz¹ wspó³pracê, s³u¿¹c s³owiañsk¹ goœcinnoœci¹ i naszym samorz¹dowym doœwiadczeniem.

Nowe
drogi powiatu

Drodzy Rolnicy!
Dzisiejsze Do¿ynki Powiatowe i wystêp Narodowego Zespo³u Pieœni i Tañca „MAZOWSZE” s¹ Wam dedykowane. Za tegoroczny bochen chleba, który zawsze jednoczy ka¿d¹ rodzinê przy stole tak, jak
dziœ nasz¹ wspólnotê powiatow¹. Za Wasz¹ pracê, za wiernoœæ polskiej szczodrej ziemi, za to, ¿e dbacie o to, by siaæ dobre, plenne ziarno. Siejcie nadal tej jesieni dobre ziarna, m¹dre przysz³ymi plonami.
Byœmy mogli za rok spotkaæ siê ponownie i jak dziœ sk³adaæ Wam ho³d
i uznanie. Do zobaczenia za rok. Ju¿ dziœ zapraszam na Do¿ynki Powiatowe 2006. Do Pleszewa.
Micha³ Karalus
Starosta Pleszewski

So³tys – liderem bezpiecznej pracy
So³tys Bielaw Zygmunt Stasik zaj¹³ I miejsce w powiatowym
konkursie „So³tys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie”.
Komisja konkursowa, z³o¿ona
z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Pañstwowej
Inspekcji
Pracy,
KRUS-u
i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, dokona³a podsumowania i ocen inicjatyw so³tysów w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. Przyznano
4 nagrody i 3 wyró¿nienia. (tw)
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Laureaci tegorocznej edycji konkursu
„So³tys liderem pracy bezpiecznej”
I miejsce:
Zygmunt Stasik - so³tys wsi Bielawy, gm. Go³uchów
II miejsce:
Joanna Jankowska-Mat³oka – so³tys wsi Psienie
Ostrów, gm. Czermin
Tadeusz WoŸny – so³tys wsi Lenartowice, gm. Pleszew
III miejsce:
Józef Libert – so³tys wsi Pieruszyce, gm. Czermin
Wyró¿nienia:
Zofia Malinowska – so³tys wsi Wierzchy, gm. Giza³ki
Stanis³aw Weso³y – so³tys wsi Dobrzyca, gm. Dobrzyca
Wojciech Walczak – so³tys wsi Kuchary, gm. Go³uchów
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NAGRODY

Decha za
inicjatywê

„Dudziarz” w nagrodê
Artystyczna reprezentacja Powiatu Pleszewskiego zajê³a II
miejsce na festiwalu „V Prezentacje Kultury Wielkopolskiej”
Œrem 2005. Pleszewianie zdobyli nagrodê drewnianego dudziarza. RzeŸbê odebra³ starosta pleszewski Micha³ Karalus.

Powiat Pleszewski zdoby³ nagrodê specjaln¹
prezesa Zwi¹zku Powiatów Polskich w konkursie „Liga Inicjatyw Powiatowych” za utworzenie
Oœrodka Szkolenia Medycznych Ratowników
Drogowych przy komendzie Stra¿y Po¿arnej. Starosta Pleszewski odebra³ w Sejmie trofeum okolicznoœciowe tzw. „Honorow¹ Dechê LIPowi¹”
i nagrodê finansow¹ 5.000 z³.
Podsumowanie V edycji konkursu „Liga Inicjatyw Powiatowych” odby³o siê w siedzibie Sejmu RP w Warszawie 12 lipca
z udzia³em Marsza³ka W³odzimierza Cimoszewicza, który sprawowa³ patronat honorowy nad konkursem. Konkurs „Liga Inicjatyw Powiatowych” organizowany jest od piêciu lat przez Fundacjê Bankow¹ im. Leopolda Kronenberga oraz Zwi¹zek Powiatów Polskich. Jego celem jest inspirowanie dzia³aczy spo³ecznych i samorz¹dowych do poszukiwania nowych sposobów
rozwi¹zywania problemów spo³ecznoœci lokalnych.
Na V edycjê konkursu wp³ynê³o a¿ 227 zg³oszeñ. Nagrodzono
kilka najlepszych pomys³ów.

Powiat Pleszewski na festiwalu w Œremie by³ reprezentowany
przez kilka zespo³ów: grupê rockow¹ „Etanis”, chór kameralny „Ave
Sol”, zespó³ muzyczny „Pod pr¹d”, Orkiestrê Dêt¹ z Chocza oraz
Zespó³ Pieœni i Tañca „Tursko”. Pleszewska reprezentacja liczy³a
w sumie 86 artystów. Przygotowania do wspólnego wystêpu trwa³y
od kilku miesiêcy. Koncert muzyczno-taneczny pod wspólnym tytu³em „Opera czerwcowa” wyre¿yserowa³ i poprowadzi³ Marcin Woldañski, lider zespo³u „Etanis”. Wydzia³ Promocji Starostwa Powiatowego w Pleszewie zadba³ o promocjê pleszewskich wykonawców.
Jury festiwalu przyzna³o pleszewskim wykonawcom w sumie
6 medali: piêæ z³otych i jeden srebrny. W klasyfikacji generalnej
Powiat Pleszewski zdoby³ wysokie II miejsce.
(tw)

W rankingu „Wspólnoty”
Pami¹tkowe zdjêcie organizatorów konkursu i delegacji z Pleszewa. Od
lewej: prezes Stowarzyszenia „Droga i bezpieczeñstwo” z Poznania
Ryszard Fon¿ychowski, wójt gminy Go³uchów Marek Zdunek, profesor
Jerzy Regulski, starosta pleszewski Micha³ Karalus, prezes Zwi¹zku
Powiatów Polskich Ludwik Wêgrzyn i przewodnicz¹cy Rady Powiatu
w Pleszewie Bogdan Skitek.

Wœród laureatów konkursu znalaz³ siê m.in. Powiat Pleszewski, który zdoby³ nagrodê honorow¹ prezesa ZPP Ludwika Wegrzyna i sumê 5.000 z³.
Powiat Pleszewski zg³osi³ do konkursu dzia³anie: „Utworzenie Oœrodka Szkolenia Medycznych Ratowników Drogowych
w Pleszewie”. Za³o¿enie placówki by³o wspóln¹ inicjatyw¹ w³adz
powiatu i Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeñstwo”. Starostwo
Powiatowe w Pleszewie zleci³o ponadto nakrêcenie filmu reklamowego o szkole ratowników, aby dobrze zaprezentowaæ j¹ jury
konkursowemu.
- Cieszê siê, ¿e nasze dzia³ania zosta³y dostrze¿one. Wi¹¿e
siê to tak¿e z nagrod¹ finansow¹ 5.000 z³, za które zostanie
zakupiony sprzêt ratuj¹cy ¿ycie dla naszego Oœrodka Szkolenia Medycznych Ratowników Drogowych w Pleszewie – poinformowa³ starosta pleszewski Micha³ Karalus.
(tw)

Biuletyn powiatowy Nr 2 / 4 wrzeœnia 2005

Powiat Pleszewski zaj¹³ wysokie miejsce w rankingu powiatów o najwy¿szych wp³ywach do bud¿etu w 2004 roku –
podaje najnowszy raport finansowy gazety samorz¹dowej
„Wspólnota”. Na dobre wyniki naszego powiatu wp³ynê³o m.in.
pozyskanie sporych dotacji z Unii Europejskiej i rezerw bud¿etu pañstwa.
Pismo Samorz¹du Terytorialnego „Wspólnota” opublikowa³o raport pt.
„Najbogatsze samorz¹dy”. Autorzy raportu brali pod uwagê dochody bud¿etowe powiatów w 2004 roku w przeliczeniu na jednego mieszkañca.
Powiat Pleszewski uplasowa³ siê na wysokim 2. miejscu w Wielkopolsce,
a na 16. miejscu w kraju.
Dochody bud¿etowe Powiatu Pleszewskiego w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkañca wynios³y a¿ 693 z³. W województwie wielkopolskim
wyprzedzi³ nas jedynie Powiat Miêdzychodzki z wynikiem 704,40 z³ per
capita. - Cieszê siê z pozytywnej oceny naszego powiatu przez ekspertów.
Nasz wynik dowodzi, ¿e realizacja szeregu ambitnych zadañ przez powiat
mo¿e byæ realizowana nie tylko z kredytów, ale w du¿ej mierze z dochodów
bud¿etowych - powiedzia³ Starosta Pleszewski Micha³ Karalus.
- Na 2004 rok planowaliœmy dochody w wysokoœci 38,3 mln z³. W trakcie roku uzyskaliœmy dodatkowo ponad 4,6 mln z³otych œrodków unijnych
i dotacje z rezerw bud¿etu pañstwa, o które siê ubiegaliœmy. Bud¿et zamkn¹³ siê ostatecznie kwot¹ 42,9 mln. Oznacza to, ¿e dochody wzros³y
o 12% w stosunku do zak³adanych - t³umaczy Skarbnik Powiatu Mariusz
Gramala.
(tw)
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Nowa sala kardiologiczna
Powiat Pleszewski otrzyma³ 715 tys. z³ ze œrodków strukturalnych na utworzenie sali kardiologicznej
w szpitalu SP ZOZ.
Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego zakwalifikowa³ do realizacji projekt z³o¿ony przez
Powiat Pleszewski na „Doposa¿enie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w sprzêt
kardiologiczny w SPZOZ w Pleszewie”. Projekt
ten zosta³ zg³oszony w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i by³ wspó³finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Dziêki temu Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz poradnia kardiologiczna zosta³a wyposa¿ona w nastêpuj¹cy sprzêt: 4 kardiomonitory z central¹ monitoruj¹c¹, USG Doppler typu Vivid 4, aparat do stymulacji przezprze³ykowej, 3 rejestratory holterowskie, 4 ³ó¿ka typu Egerton
oraz przewoŸne EKG.
Dotychczasowy sprzêt medyczny by³ stary
i wyeksploatowany. Kardiomonitory pochodziCa³kowity koszt projektu
- 715.359,15 z czego:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 536.519,36z³ (75%)
- Bud¿et Pañstwa - 71.535,91 (10%)
- Powiat Pleszewski - 107.303,87 (15%).

³y z 1983 roku, brakowa³o centrali, umo¿liwiaj¹cej monitorowanie pacjentów pod³¹czonych do kardiomonitorów, sala posiada³a tylko 2 rejestratory holterowskie. Pacjenci le¿eli na zwyk³ych ³ó¿kach szpitalnych.
Pomieszczenie Sali Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego oraz pomieszczenia poradni zosta³y wyremontowane
i wyposa¿one w nowe meble spe³niaj¹ce
atesty odpornoœci na œrodki chemiczne.
£¹czny koszt modernizacji i mebli to
95 000 z³. Znaczna czêœæ œrodków pochodzi³a od sponsorów. Du¿y wk³ad w pozyskanie pieniêdzy na remonty i meble mieli
pracownicy oddzia³u wewnêtrznego z ordynatorem na czele.

Karetka wypadkowa
Pleszew jest pierwszym powiatem
w Wielkopolsce, który posiada karetkê
wypadkow¹ w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, co przewiduje przysz³a
ustawa o ratownictwie drogowym.
Ambulans zakupiono ze œrodków Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (70.000 z³), bud¿etu Powiatu Pleszewskiego (50.000 z³) i dziêki pomocy Stowarzyszenia „Droga
i Bezpieczeñstwo” (30.000 z³). Karetkê
odebrali w Poznaniu Starosta Pleszewski Micha³ Karalus, Komendant Powiatowy PSP Jacek Jarus oraz grupa pleszewskich stra¿aków.
Karetka wypadkowa to Opel Vivaro
1,9 Disel. Wyposa¿ona jest w zestaw do
tlenoterapii, nosze na kó³kach, nosze typu
deska, nosze podbierakowe dla ludzi
z urazami krêgos³upa, krzese³ko kardiologiczne oraz szyny do unieruchomiania
z³amanych koñczyn. W zestawie sprzêtowym jest m.in. apteczka i podgrzewacz
do kroplówek. Ambulans ma ponadto klimatyzacjê, halogeny zewnêtrzne do
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oœwietlania miejsca akcji oraz œrodki
³¹cznoœci – radiostacjê samochodow¹
i krótkofalówkê dla ratowników. Za³oga bêdzie korzystaæ tak¿e z podrêcznej torby
ratownictwa medycznego.
Karetka „W” bêdzie s³u¿yæ w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego do zabezpieczania akcji stra¿ackich, wsparcia
dzia³añ pogotowia ratunkowego oraz do
æwiczeñ adeptów pleszewskiej Szko³y
Ratowników Drogowych. Jej za³ogê bêd¹
stanowiæ kierowca i ratownicy medyczni.

Oficjalne otwarcie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oby³o siê 11 kwietnia
2005 roku. Pomieszczenia i nowy sprzêt medyczny poœwiêci³ Jego Ekscelencja Biskup
Kaliski Stanis³aw Napiera³a. Przedstawiciele
w³adz powiatowych, przewodnicz¹cy komisji zdrowia oraz dyrektor szpitala przeciêli
symboliczn¹ wstêgê. Na uroczystoœæ przybyli tak¿e parlamentarzyœci: senatorowie
Zbigniew Kulak i Andrzej Spychalski oraz
pos³owie Grzegorz WoŸny i Andrzej Wojty³a. Goœcie zwiedzili salê, a póŸniej obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ na temat nowego sprzêtu.
Bartosz Oleksy,
SP ZOZ Pleszew

Mistrzowie
w dresach

(tw)

Nowa karetka wypadkowa „W”
dla Powiatu Pleszewskiego
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Stra¿acka dru¿yna OSP Kowalew zdoby³a z³oty medal na Olimpiadzie Po¿arniczej
w Vara¿din (Chorwacja). Nasi zawodnicy wystartowali w dresach, ufundowanych przez
Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
To ju¿ trzeci z³oty medal zdobyty przez
stra¿aków OSP Kowalew na miêdzynarodowej olimpiadzie. Wczeœniej odnieœli sukcesy
w Herning (Dania - 1997r.) oraz Kuopio (Finlandia - 2001r.).
Z inicjatyw¹ ubrania reprezentacji stra¿aków w jednolite kostiumy wyst¹pi³ radny powiatowy i naczelnik OSP Kowalew Jan Bandosz. Komplet dresów kosztowa³ w sumie
4.500 z³.
(tw)
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HISTORIA

Grobowiec starosty Szenica
Grobowiec pierwszego polskiego starosty pleszewskiego Artura Szenica wymaga renowacji. Starostwo
Powiatowe w Pleszewie zwróci³o siê do Aleksandry Szenic z Poznania, córki starosty, o zgodê na odnowienie pomnika.
Grób znajduje siê w Czerminie przy koœciele pw. Œw. Jakuba Aposto³a. W³adze
powiatu pleszewskiego pragn¹ otoczyæ to
miejsce nale¿yt¹ opiek¹. Planuje siê umieszczenie nowej p³yty nagrobnej z napisem:
„Artur Szenic (1869-1932)
Pierwszy Starosta Pleszewski
(1919-1921)”.
Starostwo Powiatowe w Pleszewie zwróci³o siê do Aleksandry Szenic z Poznania,
córki starosty, o zgodê na odnowienie pomnika. - Postaæ Artura Szenica jest dla
mieszkañców powiatu uto¿samiana z odzyskaniem niepodleg³oœci i utworzeniem pol-

skich struktur administracyjnych w 1919 roku
– motywuje w liœcie starosta Micha³ Karalus.
Ziemianin Artur Szenic z Korzkiew by³
aktywnym cz³onkiem polskich organizacji
niepodleg³oœciowych. W jego maj¹tku
w Korzkwach odbywa³y siê spotkania konspiracyjne. Polska Rada Ludowa na Powiat
Pleszewski na posiedzeniu w dniu 3 styczna 1919 wybra³a Artura Szenica na stanowisko starosty pleszewskiego. Kilka dni póŸniej w œwiêto Trzech Króli 6 stycznia na pleszewskim rynku odby³a siê manifestacja
polskiej ludnoœci. Publicznie proklamowano
niepodleg³oœæ, a na ratuszu zawieszono tablicê z bia³ym or³em. Og³oszono te¿ decyzje
o wyborze Artura Szenica na urz¹d staro-

sty, a Stefana Karczewskiego na stanowisko burmistrza miasta. Odezwê do ludnoœci
wyg³osi³ przewodnicz¹cy rady ludowej,
ksi¹dz pra³at Kazimierz Niesio³owski. Na rynku stanê³y kompanie powstañców wielkopolskich, sformowanych z ochotników pleszewskich. Do ¿o³nierzy przemawia³ komendant
wojskowy na powiat pleszewski ppor. Ludwik
Bociañski. Powstañcy z³o¿yli przysiêgê
wojskow¹.
Grobowiec starosty Szenica bêdzie odnowiony do jesieni tego roku. A w styczniu
2006 roku planowana jest specjalna uroczystoœæ z okazji rocznicy ustanowienia powiatu pleszewskiego.
(tw)

Kurhan
w Koœcielnej Wsi

Otwarcie pa³acu w Dobrzycy
Salwami armatnimi uczczono zakoñczenie renowacji i otwarcie klasycystycznego pa³acu w Dobrzycy. Na
ceremoniê otwarcia przyjecha³ Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Waldemar D¹browski. Pogratulowa³ gospodarzom za pieczo³owite odrestaurowanie obiektu. - Dobrzyca to „Wielkopolskie £azienki” – porównywa³ minister. - Pa³ac w Dobrzycy i £azienki
Królewskie w Warszawie daj¹ œwiadectwo wielkiej chwa³y ostatniego króla
Polski Stanis³awa Augusta Poniatowskiego i jego najbli¿szych, do których
nale¿a³ fundator Dobrzycy, genera³ Augustyn Gorzeñski – przyzna³ minister
D¹browski. Zaproponowa³, aby obie
placówki nawi¹za³y bli¿sz¹ wspó³pracê i zawar³y swoisty „pakt przyjaŸni”.
Obieca³ tak¿e pomoc w wyposa¿eniu
dobrzyckiego pa³acu w zabytkowe meble i eksponaty.
Prace konserwatorskie trwa³y dzie-

wiêæ lat i kosztowa³y w sumie kilkanaœcie milionów z³otych. Muzeum Zespó³
Parkowo-Pa³acowy w Dobrzycy powsta³o w 1996 roku. Organem prowadz¹cym by³ pocz¹tkowo wojewoda kaliski. Od 1999 roku ciê¿ar utrzymania
i odnowy zabytku spoczywa³ na samorz¹dzie powiatowym w Pleszewie.
Ostatecznie w 2002 roku, w drodze porozumienia, Powiat Pleszewski przekaza³ muzeum w zarz¹d Wielkopolskiemu Urzêdowi Marsza³kowskiemu. Starosta pleszewski Micha³ Karalus
- pierwszy dyrektor i pomys³odawca
profilu muzeum - podkreœli³, ¿e by³ to
jedyny w kraju pozytywny przyk³ad rozwi¹zania problemu utrzymania obiektów kultury tej rangi. Marsza³ek Stefan
Miko³ajczyk podziêkowa³ staroœcie za
ogromy wk³ad w ratowanie tego zabytku. Poprosi³ Micha³a Karalusa o przyjêcie tytu³u „Honorowego Kustosza” dobrzyckiego muzeum.
(tw)
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W przysz³ym roku przypada trzechsetna rocznica bitwy polsko-szwedzkiej w okolicach Koœcielnej Wsi. W³adze powiatu pleszewskiego wspólnie
z gmin¹ Go³uchów chc¹ do tego czasu zadbaæ o tamtejszy kurhan wojenny i nawi¹zaæ wspó³pracê z jakimœ samorz¹dem ze Szwecji.
29 paŸdziernika 1706 roku w okolicach Koœcielnej Wsi rozegra³a siê jedna z najwiêkszych bitew polsko-szwedzkiej Wojny Pó³nocnej. Si³y polsko-rosyjskie na czele z królem Augustem II Mocnym pokona³y wojska króla szwedzkiego Karola XII.
Do dnia dzisiejszego zachowa³ siê
tzw. kurhan – kopiec, bêd¹cy zbiorow¹
mogi³¹ poleg³ych ¿o³nierzy. Kurhan jest
miejscem historycznym i podlega takiej
samej ochronie, jak obiekty zabytkowe.
Poniewa¿ pagórek jest systematycznie
zaorywany, staje siê coraz mniejszy.
Niszczy siê œwiadectwo historii. W³adze
powiatu, wspólnie z kalisk¹ delegatur¹
Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków, chc¹ zabezpieczyæ to
miejsce przez dalsz¹ dewastacj¹, oznakowaæ je, ogrodziæ i zrobiæ dogodne dojœcie dla turystów.
Powiat Pleszewski i gmina Go³uchów
wspólnie ze stowarzyszeniem z Kalisza
chc¹ przygotowaæ przysz³oroczne uroczystoœci rocznicowe w Koœcielnej Wsi.
(tw)
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SAMORZ¥D, GOSPODARKA

„Przejrzysta Polska”
Trwa akcja spo³eczna „Przejrzysta Polska”, do
której z koñcem ubieg³ego roku przyst¹pi³ równie¿
powiat pleszewski. Akcjê prowadzi „Gazeta Wyborcza” przy wsparciu Fundacji Agora, Polsko – Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Fundacji im. St. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Banku Œwiatowego.

Na rozwój kotlarstwa!
Eurocentrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci w Pleszewie zdoby³o 513 tys. z³ na zbudowanie i wzmocnienie sieci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach klastera kotlarskiego - grupy producentów kot³ów CO. Partnerem instytucjonalnym Eurocentrum
jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Organizatorzy do udzia³u w akcji zaprosili samorz¹dy gminne i powiatowe, które we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i mieszkañcami chc¹ udoskonaliæ praktykê sprawowania w³adzy i administrowania na swoim terenie.
Zdaniem autorów akcji recept¹ na wzrost skutecznoœci i uczciwoœæ w samorz¹dzie jest przestrzeganie
przez w³adze lokalne szeœciu zasad rz¹dzenia: przejrzystoœci, przewidywalnoœci, rozliczalnoœci, fachowoœci,
braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji spo³ecznej. W obrêbie tych zasad wyodrêbniono zadania, które ka¿dy samorz¹d – uczestnik akcji musi wype³niæ,
aby otrzymaæ certyfikat „Przejrzystej Polski”
i znaleŸæ siê na specjalnej „mapie przejrzystoœci” samorz¹dów w Polsce. Do zadañ tych nale¿¹ m.in. opracowanie us³ug œwiadczonych w samorz¹dzie, wypracowanie i wdro¿enie kodeksu etycznego pracowników
urzêdu, opracowanie i wdro¿enie programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, opracowanie materia³u przybli¿aj¹cego strategiê mieszkañcom, wprowadzenie procedury naboru na ka¿dy wakat w urzêdzie, przygotowanie i rozpropagowanie informatora bud¿etowego „Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy?”.
Powiat Pleszewski jest jednym z siedemnastu powiatów, które przyst¹pi³y do akcji w Wielkopolsce. Akcja bêdzie trwa³a do koñca br. Szczegó³owe informacje
o akcji „Przejrzysta Polska” na stronie internetowej.

Projekt Eurocentrum „Innowacyjny kocio³ pleszewski” skierowany jest do firm kotlarskich
oraz kooperuj¹cych i dystrybucyjnych. Jego celem jest poprawa konkurencyjnoœci, wzrost innowacyjnoœci oraz budowa
i wzmocnienie sieci wspó³pracy
firm z bran¿y. Pleszew zdoby³ na
swój projekt rozwoju bran¿y kotlarskiej 513.000 z³ i znalaz³ siê
w czo³ówce najlepiej ocenianych
wnioskodawców, obok takich instytucji w Województwie Wielkopolskim, jak Fundacja UAM Poznañski Park Naukowo – Tech- Dyrektor Eurocentrum
niczny, Politechnika Poznañska Micha³ Kuberka
czy miasto Poznañ.
Na terenie Powiatu Pleszewskiego istnieje ponad 130 firm kotlarskich o ró¿nym potencjale. Pozwala to stworzyæ tzw. klaster kotlarski
– zgrupowanie przedsiêbiorstw na okreœlonym terytorium, zajmuj¹ce
siê wyodrêbnion¹ dziedzin¹ gospodarki. Szacuje siê, ¿e do realizacji
projektu w³¹czy siê oko³o 65 zak³adów, wytwarzaj¹cych kot³y i piece
CO. Przewiduje siê m.in.: organizacjê szkoleñ, udzia³ w targach bran¿owych (wystawa “Instalacje” na MTP w Poznaniu), badania rozwojowe nad nowymi konstrukcjami kot³ów, dzia³ania promocyjne i otwarcie portalu gospodarczego w internecie, poœwiêconego bran¿y kotlarskiej. Planuje siê tak¿e wyjazd delegacji pleszewskich kotlarzy do
Austrii, gdzie odwiedz¹ tzw. klaster metalowy.

Izabela Micha³owicz

(tw)

Sesja Gospodarcza
W pleszewskim starostwie odby³a siê pierwsza sesja, poœwiêcona
tematyce gospodarczej.
Debatê rozpoczêli wójtowie i burmistrz,
którzy przedstawili potencja³ gospodarczy
miasta i gmin, oferty inwestycyjne oraz kwestie ulg i preferencji dla przedsiêbiorców, tworz¹cych nowe miejsca pracy. Prezes Pleszewskiej Izby Gospodarczej Tadeusz Rak
mówi³ o dzia³alnoœci Izby. Podkreœli³, ¿e brak
jest ustawy o samorz¹dzie gospodarczym,
która nada³aby im wiêksze kompetencje.
Stwierdzi³, ¿e z tego powodu funduszu pomocowe z Unii Europejskiej rozdzielaj¹ organy administracji publicznej, a nie samorz¹dy gospodarcze. Za sukces PIG uzna³ powo³anie Funduszu Porêczeñ Kredytowych
Po³udniowej Wielkopolski.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
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nego Barbara Kordala przedstawi³a raport
z kontroli na budowach oraz wykrytych samowolach budowlanych. Naczelnik powiatowego Wydzia³u Architektury i Budownictwa
Rados³awa Grabowiecka z³o¿y³a sprawozdanie o najwa¿niejszych inwestycjach na terenie powiatu pleszewskiego. Izabela Micha³owicz z Wydzia³u Promocji i Rozwoju przygotowa³a prezentacjê na temat funduszy strukturalnych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Pleszewie
Eugeniusz Józefiak swoje wyst¹pienie poœwiêci³
podatkom dochodowym w powiecie. Stwierdzi³,
¿e powiat pleszewski systematycznie siê rozwija, o czym œwiadczy liczba podmiotów gospodarczych oraz wp³ywy z podatków w ostatnich
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latach. Naczelnik przypomnia³, ¿e samorz¹dy
otrzymuj¹ udzia³ w podatku VAT, PIT i CIT.
O roli Eurocentrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci mówi³ jego dyrektor Micha³ Kuberka. Najwiêcej uwagi poœwiêci³ dzia³alnoœci
grupy pilota¿owej „Kocio³ pleszewski”, któr¹
tworzy oko³o dwudziestu najwiêkszych producentów kot³ów CO, a ich zadaniem jest wypromowanie marki. G³os zabra³ w³aœciciel jednej z firm kotlarskich Jerzy Tilgner. Zwróci³
on uwagê na fakt, ¿e poœrednicy za monta¿
pieca CO u klienta p³ac¹ jedynie 7% podatku
VAT, natomiast bezpoœredni wytwórcy kot³ów
na tê sam¹ us³ugê monta¿u obarczeni s¹ wy¿sz¹ stawk¹ VAT - 22%. Zdaniem kotlarzy powoduje to nierówne szanse gospodarowania
i podnosi koszty dzia³alnoœci.
W drugiej czêœci sesji radni wys³uchali informacji starosty o pracach zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym. Radni podjêli uchwa³ê,
w której poparli inicjatywê pleszewskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego organizacji
w 2012 roku w Pleszewie Europejskiego Spotkania Bractw Kurkowych.
(tw)
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OCHRONA ŒRODOWISKA

G³az „Bogudar” ods³oniêty
Z inicjatywy Starosty Pleszewskiego uporz¹dkowano i zagospodarowano otoczenie g³azu narzutowego
z epoki polodowcowej – pomnika przyrody w Rudzie k. Lutyni, gm. Dobrzyca. Kamieniowi nadano imiê
Bogudar w myœl starej legendy.
Kamieñ zosta³ oficjalnie ods³oniêty i udostêpniony mi³oœnikom przyrody i turystom 25 czerwca w obecnoœci znanego regionalisty, senatora
W³odzimierza £êckiego. Starosta pleszewski Micha³ Karalus podkreœli³, ¿e
g³az w Rudzie, chocia¿ jest pomnikiem przyrody od 1975 roku, by³ przez
lata zapomniany. Starosta trafi³ na
jego œlad zupe³nie przypadkowo, gdy
15 lat temu dzia³acze PSL-u szukali
odpowiedniego g³azu na pomnik premiera Stanis³awa Miko³ajczyka w Dobrzycy. Ska³a w Rudzie by³a stanowczo za du¿a na obelisk. Senator £êcki
podziêkowa³ staroœcie za pomys³ na
odnowienie g³azu.
Geolog powiatowy z Pleszewa Krzysztof
Pawlak opowiada³ o pochodzeniu g³azów
narzutowych. Kilka milionów lat temu ogromne masy lodowcowe przesuwa³y siê ze
Skandynawii na po³udnie kontynentu europejskiego, nios¹c ze sob¹ od³amki skalne.
Masyw lodowy stopnia³ kilkanaœcie tysiêcy
lat temu, a g³azy z granitoidu skandynawskiego pozosta³y. Kiedyœ w Wielkopolsce
by³o ich znacznie wiêcej, ale rozbijano je na
mniejsze czêœci i wykorzystywano do budowy fundamentów domów.
Druhna Asia z Hufca ZHP Pleszew odczyta³a „Legendê o przeklêtej karczmie”, która g³o-

si, ¿e w tym miejscu sta³a niegdyœ gospoda,
a miejscowi rzemieœlnicy i gospodarze trwonili pieni¹dze na alkohol. Bóg za karê zmieni³
ich i gospodê w kamieñ zwany Bogudarem.
W prace porz¹dkowe przy g³azie zaanga¿owa³y siê w³adze, instytucje i osoby prywatne. Pracownicy Gospodarstwa Rolnego Fabianów RKS-u Nowy Œwiat usunêli spychark¹
pó³metrow¹ warstwê ziemi, ods³aniaj¹c doln¹
czêœæ g³azu. Harcerze z pleszewskiego hufca utwardzili dojœcie polnymi kamieniami.
Nadleœnictwo Taczanów ofiarowa³o drewniane belki. W³aœciciel gruntu Zdzis³aw Frontczak
wspólnie z s¹siadem Stanis³awem Rosiñskim

wybudowa³ z nich ogrodzenie
wzd³u¿ dojœcia i wokó³ kamienia.
Starosta mianowa³ pana Zdzis³awa
honorowym opiekunem g³azu, wrêczaj¹c mu specjalny akt nominacyjny. Wszyscy, którzy przyczynili siê
do zagospodarowania tego miejsca,
otrzymali od starosty dyplomy z podziêkowaniami.
Senator £êcki, starosta i wójt gminy Dobrzyca Zdzis³aw WoŸniak ods³onili tablicê, informacyjn¹ dla turystów, na której znalaz³y siê dane
o g³azie, wiadomoœci o pochodzeniu g³azów polodowcowym oraz
treœæ legendy o karczmie. Po spotkaniu przy kamieniu odby³ siê piknik ekologiczny. By³y zimne napoje i grochówka. Mo¿na by³o postrzelaæ sobie z ³uku
lub pograæ w pi³kê. Zorganizowano zawody
w przeci¹ganiu liny i wbijania gwoŸdzi
w pieñ. Imprezê w Rudzie zorganizowa³o
Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
G³az narzutowy Bogudar znajduje siê po
zachodniej stronie drogi Ruda - Kotlin, oko³o 3 km od drogi Pleszew - Dobrzyca. Zosta³ uznany za pomnik przyrody decyzj¹
Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr RL
Sop - 4101/973/75 z dnia 8 lutego 1975
roku. G³az ma wymiary: 15,7 m w obwodzie
(tw)
i 2,15 m wysokoœci.

Sprz¹tali Prosnê
Dwadzieœcia worków pe³nych œmieci wy³owili z Prosny
kajakarze i wêdkarze, uczestnicz¹cy 4 czerwca w sp³ywie
ekologicznym pod has³em „Eko Prosna 2005”. Sprz¹tanie
rzeki zorganizowa³ Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Starostwa
Powiatowego w Pleszewie.
Na Prosnê w Rokutowie wyp³ynê³o dziesiêæ kajaków. Ka¿dy
wioœlarz zabra³ ze sob¹ foliowe worki na œmieci (o pojemnoœci
150 litrów). Sprz¹taniem koryta rzeki zajêli siê wspólnie kajakarze z klubu LOK „Prosna” Pleszew oraz wêdkarze z Chocza
i klubu „Joker” z Pleszewa. Przy brzegu znaleziono zabawkê
- ma³ego pluszowego misia - który sta³ siê maskotk¹ ekosp³ywu.
Porz¹dkowanie rzeki Prosny zakoñczy³o siê w Choczu. Wioœlarze uzbierali w sumie 20 worków ró¿nych odpadów (tj. 4 metry
szeœcienne, czyli oko³o 2 ton). Najwiêcej by³o starych butelek
z plastiku i szk³a, worki foliowe po nawozach, kawa³ki styropianu, zardzewia³e wiaderka i puszki. Œmieci odebra³ samochód
z Zak³adu Komunalnego z Giza³ek.
Po ciê¿kiej pracy uczestnicy eko-sp³ywu zas³u¿yli na odpo-
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czynek i poczêstunek. Na pikniku w Choczu zjedli pieczone kie³baski, spróbowali ¿urku oraz napili siê gor¹cej herbaty.
Sprz¹tanie Prosny zorganizowa³ Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie z okazji Œwiatowego
Dnia Ochrony Œrodowiska (przypada 5 czerwca).
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(tw)
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LI U
ND
WZEISET Yi CWJ EY D A R Z E N I A

Na drogach powiatowych
Powiat Pleszewski przeprowadzi kilkanaœcie inwestycji i remontów na drogach powiatowych. Nowe nawierzchnie asfaltowe zostan¹ po³o¿one na 5 odcinkach i bêd¹ liczy³y ³¹cznie prawie 11 kilometrów. Nowe chodniki powstan¹ w oœmiu miejscach, a ich d³ugoœæ wyniesie
w sumie 3.310 metrów bie¿¹cych. Czêœæ inwestycji jest zakoñczona, a czêœæ na etapie realizacji. W³adze powiatu wymog³y te¿ na firmie budownictwa
drogowego poprawê jakoœci drogi z Pleszewa do Chocza, któr¹

firma remontowa³a w ubieg³ym
roku. Wykonawca w ramach
gwarancji ponownie utrwali³ nawierzchniê asfaltow¹ na odcinku
2,5 km.

JESZCZE W TYM ROKU
1. Przebudowa drogi 13304 na odcinku Dobrzyca - Nowy Œwiat do granicy Powiatu
Pleszewskiego na Rozdra¿ew - Krotoszyn
(d³ugoœæ 1,7 km) - termin realizacji do paŸdziernika
2. Budowa chodnika przy ul. 24 stycznia
w Kowalewie (150 metrów bie¿¹cych, od
ul. Chrobrego w kierunku Pleszewa) - termin realizacji do koñca paŸdziernika tego roku

ZAKOÑCZONE
1. Przebudowa chodnika wzd³u¿ Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolnoœci im.
Jana Paw³a II w Pleszewie wraz z remontami kanalizacji deszczowej (140 metrów)
- inwestycja zakoñczona w marcu 2005r, koszt
78.000 z³ - w tym 63.000 Powiat Pleszewski
i partycypacja 15.000 MiG Pleszew
2. Zadanie „przebudowa drogi nr 13310 Pleszew - Chocz” - w ramach porozumienia
z firm¹ wykonawcz¹, przeprowadzi³a ona roboty poprawkowe na odcinku 2,5 km. Prace polega³y na powierzchniowym utrwaleniu asfaltu.
3. Budowa chodnika przy drogach nr 13323
i 13324 w m. Kucharki gm. Go³uchów, d³ugoœæ 370 metrów - koszt 130.000 z³ (partycypacja 50% Powiat Pleszewski - 50% gmina
Go³uchów)

Wyremontowany budynek Zespo³u Szkó³
Us³ugowo-Gospodarczych

5. Przebudowa ul. Maliñskiej w Pleszewie
(odcinek 350 metrów) - po wymianie kanalizacji przez samorz¹d miejski, powiat przyst¹pi do po³o¿enia nowej nawierzchni asfaltowej
i budowy nowych chodników. Koniec przebudowy tej najgorszej ulicy zaplanowano na 15
paŸdziernika
6. Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej
w Pleszewie (d³ugoœæ 400 metrów, od Rynku do marketu LIDL) - roboty rusz¹, jak zakoñczona bêdzie modernizacja rynku, aby
dodatkowo nie komplikowaæ ruchu drogowego w centrum miasta Przebudowê chodnika
finansuje w 70% powiat, a w 30% miasto.
7. Przebudowa chodnika przy ul. Poznañskiej w Pleszewie - w tym poszerzenie wyjazdu z ul. Œw. Ducha na ul. Poznañsk¹,
u³o¿enie kostki na chodniku przed Poczt¹
Polsk¹ i po drugiej stronie ulicy Poznañskiej
od ul. £¹kowej do ul. Bogusza, ³¹cznie 150
metrów. Konieczne jest przeniesienie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej przy
poczcie. Zadanie finansowane g³ównie z bud¿etu Powiatu Pleszewskiego z partycypacj¹
UMiG Pleszew i TP S.A.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 13319
w miejscowoœci Ludwina o d³ugoœci 0,9 km
- koszt 100.000 z³, ca³oœæ z bud¿etu powiatu

8. Budowa chodnika przy drodze 13303
w miejscowoœci Taczanów Drugi o d³ugoœci 1.300 metrów - w ramach opracowywanego planu „Bezpieczne dojœcie do szko³y”

5. Przebudowa drogi 13315 Brzezie - Grodzisko na odcinku Zawidowice - Grodzisko
o d³ugoœci 3,8 km - koszt 190.000 z³, ca³oœæ
sfinansowa³ powiat

9. Budowa chodnika wzd³u¿ drogi nr 13145
w miejscowoœci Galew (d³ugoœæ 300 metrów) na KoŸmin - termin realizacji do koñca paŸdziernika tego roku

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Odnowiona elewacja I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. St. Staszica

3. Przebudowa drogi 13318 Brzezie - Janków o d³ugoœci 4,0 km - planowane zakoñczenie inwestycji do 15 paŸdziernika. Finansuje powiat, a dok³ada gmina Go³uchów. Na
tê inwestycjê Powiat Pleszewski pozyska³
590.000 z³ z Ministerstwa Infrastruktury. Koszt
ca³kowity zadania to 1 mln z³.
4. Budowa chodnika wzd³u¿ drogi 13110
- ul. Zagórowska w Choczu (d³ugoœæ 500
metrów) - w trakcie realizacji

Remont dojazdu do Starostwa Powiatowego

Inwestycje powiatowe
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Odnowiony obiekt Zespo³u
Szkó³ Technicznych

Budynek Zespo³u Placówek Opiekuñczo
-Wychowawczych po remoncie

Szpital powiatowy po termomodernizacji
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WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA

Muzyka Haydna
zbli¿a narody

Kierunek
Ukraina

Licz¹ca 62 osoby grupa muzyków i sportowców z Ammerland goœci³a w Powiecie Pleszewskim w dniach 0508 maja. Zorganizowane zosta³y koncerty po³¹czonych
chórów i orkiestr oraz mecze towarzyskie sportowców
amatorów z obu krajów.
W ten sposób Powiat Pleszewski i partnerski Powiat Ammerland
z Dolnej Saksonii w³¹czy³y siê w obchody „Roku Polskiego w Niemczech” i „Roku Niemieckiego w Polsce”, które rozpoczê³y siê 1 maja
2005 roku. Wspó³praca obu samorz¹dów zosta³a zapocz¹tkowana
5 lat temu.
Koncerty muzyki klasycznej by³y
poœwiêcone pamiêci papie¿a Polaka - Jana Paw³a II oraz w ho³dzie nowemu papie¿owi Benedyktowi XVI.

szewskiego i Powiatu Ammerland.
Podczas dwóch dni wizyty goœcie
z Niemiec zwiedzili m.in.: zamek
w Go³uchowie, pa³ac i park w Dobrzycy oraz miasto Pleszew. W pi¹tkowy wieczór odby³a siê biesiada
w oœrodku „Wigwamy pod Ksiê¿ycem” w Brzeziu.
W sobotê Niemcy zostali zaproszeni na kolacjê po¿egnaln¹
do Domu Pracy Twórczej w Go³uchowie.
(tw)

W czerwcu delegacja w³adz samorz¹dowych
Powiatu Pleszewskiego po raz pierwszy goœci³a
w mieœcie Gorodyszcze w Rejonie Czerkaskim na
Ukrainie.

Solo zaœpiewa³a sopranistka Violetta Kuchta z Pleszewa, a na klawesynie
zagra³a Danuta B¹kowska z Filharmonii Kaliskiej. Koncerty prowadzi³
dyrektor pleszewskiej szko³y muzycznej Dariusz B¹kowski, a dyrygowa³
jego niemiecki kolega Uwe Wegert - dyrektor Musikschule Ammerland e.V

Polscy i niemieccy muzycy dali w sumie dwa koncerty. Pierwszy z nich
odby³ siê w Domu Parafialnym im.
Piotra Skargi w Pleszewie 6 maja,
natomiast drugi, dzieñ póŸniej,
w „Starej Powozowni” przy zamku w
Go³uchowie. Wyst¹pi³y chór „Capella Vocale Westerstede” i orkiestra
kameralna z Ammerland oraz - z polskiej naszej strony – Chór „Ave Sol”
i zespo³y instrumentalne z Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia
w Pleszewie. Najwa¿niejszym punktem programu by³a s³ynna „Missa
brevis Sancti Joannis de Deo” Josepha Haydna. Zorganizowano tak¿e dwa towarzyskie mecze pi³karskie
miêdzy oldbojami z Powiatu Ple-

Szef niemieckiej delegacji ofiarowa³
pleszewskiemu wicestaroœcie sadzonkê rododendronu – drzewka,
które jest symbolem Powiatu Ammerland. Krzew zosta³ posadzony na
trawniku przed Starostwem Powiatowym w Pleszewie.

Biuletyn powiatowy Nr 2 / 4 wrzeœnia 2005

- 10 -

W sk³ad delegacji weszli: starosta Micha³ Karalus, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Miros³aw Kuberka,
radny i cz³onek Zarz¹du Powiatu Kazimierz Maciejewski, wójt gminy Chocz Marian Wielgosik oraz dyrektor
technikum rolniczego w Marszewie Kazimierz Jakóbczak. W Gorodyszczu Pleszewianie byli serdecznie
witani przez gospodarzy na czele z Tatian¹ Horidko
- przewodnicz¹c¹ tamtejszej rady narodowej. Pleszewska delegacja zawioz³a w prezencie, stylizowan¹ na
XVII-wieczn¹, mapê œcienn¹ Europy z zaznaczon¹
Ukrain¹. Nasi samorz¹dowcy zwiedzili rezydencjê magnack¹ rodu Potockich, gorodyszczeñski szpital, dom
dziecka i szko³ê rolnicz¹ Mlijewskiego Instytutu Sadownictwa Lasostepu Ukrainy. Ofiarowali 500 z³ i 100 dolarów dzieciom z oœrodka wychowawczego.
Starosta Micha³ Karalus z³o¿y³ list intencyjny
w sprawie podpisania umowy partnerskiej miedzy Powiatem Pleszewskim a Gorodyszcze. Pocz¹tkowo wyjazd zaplanowano na koniec ubieg³ego roku. Nie doszed³ on jednak do skutku, gdy¿ wówczas na Ukrainie wybuch³a „pomarañczowa rewolucja”, która zapocz¹tkowa³a demokratyczne przemiany w tym kraju.
Samorz¹d ukraiñski by³by drugim partnerem zagranicznym Powiatu Pleszewskiego. Od kilku lat dobrze rozwija siê wspó³praca z niemieckim samorz¹dem - Powiatem Ammerland z Dolnej Saksonii. (tw)

www.pleszew.starostwo.gov.pl

K U LT U R A , K O N K U R S Y, T V

IDOL z Powiatu
Pleszewskiego
Bartek Szymoniak z Turska w powiecie pleszewskim, bohater
telewizyjnego programu IDOL, odwiedzi³ rodzinne strony z ekip¹
telewizyjn¹ Polsatu. Na stadionie w Pleszewie m³odzie¿ zgotowa³a
mu owacyjne powitanie. Z IDOL-em spotkali siê tak¿e miejscowi
samorz¹dowcy: starosta pleszewski - Micha³ Karalus, burmistrz miasta - Marian Adamek oraz wójt jego rodzinnej gminy Go³uchów
- Marek Zdunek (na zdjêciu). Starosta ¿yczy³ ch³opakowi pierwszego miejsca w plebiscycie telewidzów i wrêczy³ mu symboliczny dyplom „Edykt Zwyciêstwa”.
(tw)

„Paliæ, nie paliæ?
– oto jest pytanie”

Zapraszamy
do konkursu fotograficznego
Do koñca wrzeœnia amatorzy fotografii z Powiatu Pleszewskiego
mog¹ zg³aszaæ swoje zdjêcia na konkurs pod has³em „Cudze chwalicie swego nie znacie...”. Konkurs fotograficzny og³osi³o Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Celem konkursu jest odkrycie piêknych, a niedostrzeganych zak¹tków Ziemi Pleszewskiej, jak równie¿ pokazanie
dobrze znanych miejsc w innym, „ciekawszym” œwietle. Po rozstrzygniêciu konkursu w starostwie powiatowym zostanie zorganizowana
wystawa najlepszych fotografii. Wiêcej informacji o konkursie (w tym
regulamin uczestnictwa) - na stronie www.pleszew.starostwo.gov.pl
Sylwia Paszkowiak

Anna Tasarek z ZSP nr 3 napisa³a najlepszy artyku³ o tematyce antynikotynowej. Nagrody wrêczy³y jej: Pe³nomocnik Starosty ds. Zdrowia
Anna Rodek i Inspektor ds. Promocji Zdrowia Romana Klamecka.

W czerwcu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie og³oszono wyniki powiatowego fina³u „Konkursu na najlepszy artyku³ prasowy o tematyce antynikotynowej pt. Paliæ, nie paliæ?– oto jest pytanie”. Podsumowanie konkursu zbieg³o siê
obchodami Œwiatowego Dnia „Bez Papierosa” (który, przypada 31 maja). Etap powiatowy przeprowadzi³a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (inspektor Ma³gorzata JóŸwiak) i Starostwo Powiatowe w Pleszewie (inspektor Romana
Klamecka). W ceremonii wrêczenia nagród uczestniczy³a tak¿e Pe³nomocnik Starosty ds. Zdrowia lek. med. Anna Rodek.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie kl. V z 17 szkó³ podstawowych z terenu Powiatu Pleszewskiego. Jury oceni³o 28
tekstów. Nagrodzono nastêpuj¹cych uczniów:
1. Anna Tasarek (ZSP nr 3 w Pleszewie)
2. Dawid Kantorski (SP Kwileñ)
3. Lidia Oleœków (SP Karmin)
4. Karolina Wojcieszak (SP Kuczków)
5. Mateusz Fr¹ckowiak (SP Bia³ob³oty)
W nagrodê laureci otrzymali ksi¹¿ki, materia³y promocyjne o zdrowiu i powiecie pleszewskim. Podczas spotkania fina³owego odby³a siê ponadto projekcja filmu o szkodliwoœci
palenia tytoniu pt. „Zdrowie tak - nikotyna nie”. Najlepszy ar(tw)
tyku³ zosta³ w nagrodê opublikowany w prasie.
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Nowe drogi powiatu

