I ROCZNICA ŒMIERCI PAPIE¯A POLAKA

Jan Pawe³ II
w naszych sercach

Mieszkañcy Powiatu Pleszewskiego w szczególny sposób uczcili rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. Przy drodze powiatowej Pleszew - Dobrzyca posadzono kolejnych 60 platanów
w alei, poœwiêconej papie¿owi. Za Jana Paw³a II modlili siê uczestnicy mszy polowej na Placu
Wolnoœci w Pleszewie. Ponad szeœciuset wiernych podpisa³o telegram do papie¿a Benedykta XVI.
Platany na czeœæ Ojca Œwiêtego

Telegram do Papie¿a

¯ywy pomnik Janowi Paw³owi II „postawili” mieszkañcy
Powiatu Pleszewskiego. W sobotê 1 kwietnia, w przeddzieñ
rocznicy œmierci papie¿a posadzono kolejne 60 platanów
w alei jego imienia przy drodze powiatowej Pleszew – Dobrzyca. Aleja powsta³a ju¿ w ubieg³ym roku z inicjatywy Starosty Pleszewskiego Micha³a Karalusa. Aleja stale siê rozrasta. Pierwsze 27 platanów – symbolizuj¹cych 27 lat wielkiego pontyfikatu - posadzono 15 paŸdziernika 2005 roku,
w przeddzieñ jubileuszu wyboru kardyna³a Karola Wojty³y
na nowego papie¿a.
Teraz aleja ma ju¿ ponad dwa kilometry d³ugoœci, ale
w przysz³oœci byæ mo¿e po³¹czy Dobrzycê z Pleszewem. Sadzenie drzew wykona³a firma „Ogrobud” Jana Klauzy. W sobotnie przedpo³udnie na miejscu zjawili siê doœæ licznie fundatorzy sadzonek, którzy przygl¹dali siê pracy ogrodników.
O symboliczne wkopanie dwóch m³odych platanów poproszono Starostê Pleszewskiego Micha³a Karalusa i Wójta Dobrzycy - Zdzis³awa WoŸniaka. Warto dodaæ, ¿e w tym roku
mija 50 lat od kiedy Dobrzyca zosta³a przy³¹czona do Powiatu Pleszewskiego. „Swojego” platana bêdzie mia³a te¿
88-letnia pani Gertruda Marzyñska z Fabianowa, która prosi³a starostê, by jej papieski platan rós³ naprzeciw jej okna,
by mog³a go dogl¹daæ i pielêgnowaæ.

Po mszy starosta, burmistrz, przewodnicz¹cy rady miejskiej i rady powiatu z³o¿yli
wieniec pod „Tablic¹ papiesk¹’’.

W niedzielê 2 kwietnia setki Pleszewian uczestniczy³o w polowej
mszy œwiêtej ku czci papie¿a. Nabo¿eñstwo odby³o siê na Placu Wolnoœci im. Jana Paw³a II w Pleszewie. Wierni zgromadzili siê przy „Tablicy papieskiej”, upamiêtniaj¹cej pielgrzymki do Ojca Œwiêtego. Nabo¿eñstwo odprawili: ksi¹dz pra³at Henryk Szymiec, ksi¹dz kanonik Tadeusz Pietrzak oraz proboszcz parafii pw. Najœwiêtszego Zbawiciela
- ksi¹dz dziekan Krzysztof Grobelny.
Starosta Pleszewski Micha³ Karalus odczyta³ treœæ „Telegramu do
Jego Œwi¹tobliwoœci Benedykta XVI”, który zosta³ wys³any do Watykanu w imieniu pleszewskiej wspólnoty katolickiej. Telegram podpisali najpierw przedstawiciele w³adz powiatu i miasta oraz duchowni, a nastêpnie wierni, zgromadzeni na mszy. Swój podpis z³o¿y³o ponad szeœæset
osób. Podczas nabo¿eñstwa gra³a orkiestra dêta ze szko³y rolniczej
w Marszewie oraz œpiewa³ chór parafialny. Szko³y, instytucje, zak³ady
pracy i organizacje spo³eczne wystawi³y poczty sztandarowe.
Opr. T. Wojtala
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Wydawca:
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Sk³ad i grafika:
Druk:

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznañska 79
Wydzia³ Promocji i Rozwoju, tel. 062-742-96-50, 062-742-96-47
Piotr Budnik, Krzysztof Szukalski
F.U.P. „FC Druk”, Piekarzew 10a, tel. 062-741-80-24
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SAMORZ¥D

Certyfikat za „Przejrzyst¹ Polskê”
Powiat Pleszewski otrzyma³ certyfikat akcji spo³ecznej „Przejrzysta Polska”, prowadzonej
przez wydawnictwo Agora i „Gazetê Wyborcz¹”.
Uroczystoœæ podsumowania akcji odby³a siê w sobotê 4 marca 2006r. w siedzibie
organizatora - spó³ki „Agora” w Warszawie.
Zaproszono na ni¹ wicepremiera, Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji Ludwika Dorna (PiS) i pos³a Platformy Obywatelskiej Jana Mariê Rokitê. Politycy dyskutowali
na temat samorz¹du lokalnego i akcji „Przejrzysta Polska”. Toczyli spór w kwestii decentralizacji pañstwa. Debatê wicepremiera Dorna i pos³a Rokity poprowadzi³ z-ca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Piotr Pacewicz. Nawi¹zuj¹c do celu akcji – przejrzystoœci w ¿yciu publicznym – panowie wznieœli toast kryszta³owo czyst¹ wod¹ mineraln¹.
W ca³ym kraju w 2005 roku do akcji
„Przejrzysta Polska” przyst¹pi³y 764 samorz¹dy lokalne: gminy i powiaty. Pozytywnie
ukoñczy³o j¹ nieco wiêcej ni¿ po³owa. Do
Warszawy zjechali starostwie, burmistrzowie
i wójtowie samorz¹dów. – Program wymaga³ ogromnej, ¿mudnej pracy. 403 gminy
i powiaty zaliczy³y ju¿ wszystkie zadania
i otrzymuj¹ dzisiaj dyplom ukoñczenia akcji
„Przejrzysta Polska”. (...) Dziêkujemy i gra-

tulujemy – powiedzia³ redaktor Piotr Pacewicz. Trofeum „Przejrzystej Polski” dla Powiatu Pleszewskiego odebra³ Starosta Pleszewski Micha³ Karalus z r¹k Barbary Imio³czyk, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Polsce. Na stoisku promocyjnym
wystawiono materia³y z Powiatu Pleszewskiego m.in. ostatnie wydanie „Wiadomoœci
Powiatowych” oraz ulotkê o atrakcjach turystycznych Ziemi Pleszewskiej.
Program Przejrzysta Polska” opiera siê
na szeœciu zasadach: przejrzystoœci, sprzeciwu dla korupcji, partycypacji spo³ecznej,
przewidywalnoœci, fachowoœci i rozliczalnoœci. Zgodnie z tymi zasadami Powiat Pleszewski zrealizowa³ nastêpuj¹ce zadania:
wprowadzi³ w starostwie tzw. „karty us³ug”
dla interesantów (instrukcje pomocne przy
za³atwianiu spraw), wdro¿y³ „Kodeks etyki
urzêdników” oraz procedury naboru nowych
pracowników, przyj¹³ „Program wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi”, opublikowa³ w internecie informacjê dla mieszkañców na temat planu rozwoju Powiatu Pleszewskiego oraz wyda³ bezp³atn¹ broszurê

Starosta Pleszewski Micha³ Karalus i inspektor
Wydzia³u Promocji i Rozwoju Izabela Wasiñska
z certyfikatem „Przejrzystej Polski”

na temat bud¿etu i inwestycji powiatowych.
W realizacjê programu przejrzystoœci zaanga¿owani byli: sekretarz powiatu Bogus³awa Pra¿ucha oraz wszyscy naczelnicy wydzia³ów i wytypowani pracownicy starostwa.
Powo³ano zespo³y, które odpowiada³y za
opracowanie przydzielonych zadañ.
(tw)

ISO

Absolutorium
dla Zarz¹du
Rada Powiatu w Pleszewie na sesji 6 kwietnia przyjê³a sprawozdanie z wykonania bud¿etu w 2005
roku i udzieli³a absolutorium Zarz¹dowi Powiatu.
Regionalna Izba Obrachunkowa wyda³a pozytywn¹ opiniê w sprawie sprawozdania zarz¹du z wykonania bud¿etu Powiatu Pleszewskiego za ubieg³y rok.
Plan bud¿etu by³ zgodny z uchwa³¹ bud¿etow¹. Bud¿et
po stronie dochodów „zamkn¹³” siê kwot¹ 46.406.676
z³, czyli wyniós³ 100,86 % dochodów wed³ug planu. Wydatki bud¿etowe zosta³y wykonane w 98,87% i wynios³y
w sumie 50.534.899z³. – Ma to du¿e znaczenie w kontekœcie debaty nad przysz³oœci¹ powiatów. Mówi siê
o tym, ¿e utrzymaj¹ siê tylko te powiaty, które spe³ni¹
kilka kryteriów, m.in. bêd¹ mia³y bud¿et powy¿ej 50 mln
z³otych - podkreœli³ na sesji starosta Micha³ Karalus
Na inwestycje (wydatki maj¹tkowe) Powiat Pleszewski
wyda³ w ubieg³ym roku 7.404.862 z³, czyli zrealizowa³
plan w 98,56 %. W porównaniu z rokiem 2004 dochody samorz¹du wzros³y o 8%, a wydatki jedynie o 5%,
co jest pozytywnym zjawiskiem.
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9001-2000
jeszcze w tym roku

Za udzieleniem absolutorium g³osowa³o
17 radnych, dwóch radnych opozycyjnych
wstrzyma³o siê od g³osu
Komisja rewizyjna analizowa³a wykonanie bud¿etu na kilku posiedzeniach 3, 7, 16 i 20 marca.
Efektem jej pracy by³ podjêty jednoczeœnie wniosek
komisji do Rady Powiatu o udzielenie zarz¹dowi absolutorium, który uzyska³ pozytywn¹ opiniê RIO.
Sprawozdanie finansowe z wykonania bud¿etu
przedstawi³ na sesji Skarbnik Powiatu Mariusz Gramala. Przewodnicz¹cy poszczególnych komisji sta³ych Rady Powiatu dobrze ocenili pracê zarz¹du
w 2005 roku i poparli wniosek Komisji Rewizyjnej.
Za udzieleniem absolutorium g³osowa³o 17 radnych,
dwóch radnych opozycyjnych wstrzyma³o siê od g³osu. W imieniu zarz¹du starosta Micha³ Karalus podziêkowa³ radzie za udzielenie absolutorium i dobr¹
wspó³pracê w obecnej kadencji.
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W Starostwie Powiatowym
w Pleszewie zostanie wdro¿ony
System Zarz¹dzania Jakoœci¹
wed³ug normy ISO 9001-2000. Pozwoli to usprawniæ pracê urzêdu
m.in. poprawi przep³yw dokumentacji, obs³ugê interesantów, kompetencje pracowników, spowoduje optymalizacjê kosztów i planowe utrzymanie sprzêtu.
Firma „Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.” przeprowadzi³a
tzw. audit zerowy, polegaj¹cy na
rozpoznaniu wewnêtrznej struktury i zadañ poszczególnych wydzia³ów starostwa. Rozpocz¹³ siê cykl
szkoleñ dla kierownictwa i pracowników urzêdu. Pe³nomocnikiem
ds. Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie zosta³a Sekretarz Powiatu Bogus³awa Pra¿ucha.
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PROMOCJA

Targi INSTALACJE 2006 w Poznaniu
25 pleszewskich firm kotlarskich prezentowa³o swoje wyroby na stoisku Miêdzynarodowych Targów Poznañskich INSTALACJE 2006, które s¹ najwa¿niejsz¹ imprez¹ targow¹ dla producentów
urz¹dzeñ instalacyjnych w Polsce. Stoisko pod nazw¹ „Innowacyjny Kocio³ Pleszewski” by³o przygotowane wspólnie przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci Oddzia³ Pleszew i Wydzia³
Promocji Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Stoisko „Innowacyjny Kocio³ Pleszewski” usytuowano na blisko 100 metrach kwadratowych w centralnej
czêœci hali targowej 3A. W ci¹gu czterech dni odwiedzi³o je kilkanaœcie tysiêcy zwiedzaj¹cych. Producenci
kot³ów licz¹ na efekty przeprowadzonych rozmów biznesowych.
Dla instalatorów, projektantów i handlowców przygotowano prezentacjê multimedialn¹. Informacji
technicznych udzielali dy¿uruj¹cy kolejno na stoisku
producenci - cz³onkowie grupy pilota¿owej „Innowacyjny Kocio³ Pleszewski”. Dorobkiem targów jest ponad 500 zebranych kontaktów biznesowych. Uruchomiono tak¿e specjaln¹ stronê internetow¹ www.forumgospodarcze.org.pl. Indywidualni klienci otrzymywali
ulotki promocyjne.
Koordynatorami wystawy byli: dyrektor Oddzia³u
Eurocentrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci w Pleszewie Micha³ Kuberka oraz naczelnik Wydzia³u Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pleszewie
Robert Czajczyñski
Wystawê Innowacyjny Kocio³ Pleszewski na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich „INSTALACJE
2006” zrealizowano w ramach projektu pt. „Budowa
i wzmacnianie innowacyjnej sieci wspó³pracy MSP
w ramach klastera kotlarskiego”, sfinansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa. Udzia³ firm w wystawie by³ bezp³atny.
Robert Czajczyñski
naczelnik Wydzia³u
Promocji i Rozwoju
w pleszewskim starostwie
Podczas targów ekspozycjê Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego
odwiedzi³o kilkanaœcie tysiêcy
osób. Uwa¿am, ¿e cele konsolidacyjne i promocyjne zosta³y osi¹gniête. Fakt zrealizowania wystawy na wspólnym stoisku dla 25 producentów tej samej bran¿y mo¿na uznaæ
za ewenement na skalê kraju. Jest to najlepszy dowód
na dokonywanie siê istotnych zmian w mentalnoœci pleszewskich przedsiêbiorców i dostrze¿enie przez nich
wymiernych korzyœci ze wspólnego dzia³ania. Gospodarze stoiska przyjmowali liczne gratulacje i s³owa uznania
od instalatorów i handlowców za pomys³ wspólnej prezentacji grupy producentów pod jedn¹ mark¹ „Innowacyjny Kocio³ Pleszewski”. Ka¿da z prezentuj¹cych siê firm
pracowa³a na wizerunek ca³ej grupy. To niecodzienne zjawisko wspó³pracy i kooperacji firm zosta³o dostrze¿one
tak¿e przez wydawców specjalistycznych czasopism
bran¿owych m.in. „Muratora”, „Magazyn Instalatora”,
„Przegl¹d Komunalny”, „InfoMax Budowlany”, kwartalnik
„Czysta Energia” czy miesiêcznik „Rynek Instalacyjny”.
Te pisma s¹ zainteresowane przedstawieniem Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego na swoich ³amach.
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Pleszewska bran¿a kotlarska wystawi³a na targach w Poznaniu dziesiêæ najnowoczeœniejszych modeli kot³ów centralnego ogrzewania. Wœród nich znalaz³y siê nowatorskie kot³y z palnikiem wêglowym i automatycznym podajnikiem t³okowym zasilane
wêglem typu groszek lub mia³em wêglowym. Zaprezentowano te¿ tradycyjne kot³y
zasypywane rêcznie, ale wyposa¿one w elektroniczne sterowanie procesem spalania. Ogromnym zainteresowaniem, w tym kontrahentów zagranicznych, cieszy³y siê
kot³y opalane drewnem i s³om¹. Hitem okaza³ siê jedyny na wystawie kocio³ parowy,
przeznaczony do wytwarzania pary technologicznej, wykorzystywanej np. w przemyœle spo¿ywczym.

Na wystawie nie zabrak³o te¿ goœci honorowych. Stoisko odwiedzili m.in. Starosta
Pleszewski Micha³ Karalus i Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bogdan Skitek.
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Inwestycje w drogownictwie

Chodnik w Broniszewicach
Powiat Pleszewski zbudowa³
chodnik przy drodze powiatowej
Pleszew - Chocz w miejscowoœci
Broniszewice. Chodnik ma d³ugoœæ 575 m i szerokoœæ 1,56 m.
Inwestycjê zakoñczono 12 maja.
Bud¿et powiatu wyda³ na to zadanie 53.000 z³. Wykonawc¹ by³o
Przedsiêbiorstwo Komunalne
z Czermina. Przy okazji inwestycji wyremontowano przepust drogowy. W tym miejscu niebawem
zostan¹ ustawione jeszcze barierki ochronne.

Chodnik w Dobrzycy
Przy Domu Katolickim na Rynku w Dobrzycy powsta³ nowy chodnik d³ugoœci 60 m. Inwestycjê zrealizowa³ Zarz¹d Dróg Powiatowych
w Pleszewie w zwi¹zku z uroczystoœci¹ ods³oniêcia na budynku tablicy by³ego proboszcza dobrzyckiej parafii ks. Henrykowi Buchalskiemu. - U³o¿yliœmy nowy chodnik, aby ju¿ przed ceremoni¹ przy
wejœciu do Domu Parafialnego by³o
³adnie – t³umaczy Halina Meller,
dyrektor ZDP. Wydzielono tak¿e
kilka miejsc parkingowych. Chodnik kosztowa³ 15.000 z³.

Remonty dróg

Ul. Poznañska w Pleszewie
Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z przebudow¹ skrzy¿owania ul.
Poznañskiej z ul. Œw. Ducha w Pleszewie. Zosta³ po³o¿ony tak¿e
nowy chodnik z kostki brukowej
przy poczcie. Przy przejœciach dla
pieszych ustawiono barierki zabezpieczaj¹ce. Teraz drogowcy przyst¹pi¹ do remontu nawierzchni ulicy Poznañskiej, na odcinku od ul.
Bogusza do ul. £¹kowej. Odcinek
ul. £¹kowej do Rynku powiat wyremontowa³ ju¿ w ubieg³ym roku.

Ul. Kaliska w Pleszewie
Jeszcze nie zakoñczy³y siê
prace remontowe sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na ulicy Kaliskiej, a ju¿ Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie przyst¹pi³ do
budowy chodników po obu stronach tej ulicy od Rynku do skrzy¿owania z ulic¹ Wodna/Piaski. Na
tym odcinku ul. Kaliskiej zostanie
po³o¿ony nowy „dywanik” asfaltowy. Koszt inwestycji wyniesie
270.000 z³. Powiat Pleszewski
przeznaczy³ na ten cel 180.000 z³.
W kosztach partycypuje miasto,
które dok³ada 90.000 z³.

Prace remontowe
prowadzone by³y
m.in.w KoŸmiñcu

Od po³owy marca trwaj¹ remonty nawierzchni na drogach powiatowych. Ostra
i d³uga zima spowodowa³a, ¿e w wielu miejscach wystêpuj¹ „dziury”. – Stan dróg po
zimie jest tak z³y, ¿e czeka nas du¿o pracy.
Do tej pory uda³o siê naprawiæ 40% dróg, wymagaj¹cych remontów - t³umaczy Halina
Meller, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
w Pleszewie.

Tursko
W Tursku drogowcy po³o¿yli trzy nak³adki asfaltowe, maj¹ce w sumie d³ugoœæ 250 m. Najd³u¿szy nowy odcinek powsta³ od plebani do
szko³y, gdzie ³¹czy siê z odcinkiem wyremontowanym w 2003 r. Remontem objêto tylko najbardziej zniszczone miejsca. – Ze wzglêdu na brak
œrodków zmuszeni jesteœmy k³aœæ nak³adki na krótkich odcinkach, wymagaj¹cych najpilniejszych napraw – wyjaœnia dyrektor Meller. Koszt remontu to oko³o 32.000 z³. Wykonawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Ostrowa Wlkp., oddzia³ w Pleszewie.
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Jedlec
Na zlecenie Zarz¹du Dróg
Powiatowych naprawiono kilka
najbardziej zniszczonych odcinków drogi w Jedlcu o ³¹cznej
d³ugoœci 150 m. Prace wykona³o PRD Ostrów Wlkp, oddzia³
Pleszew. Zadania kosztowa³o
25.000 z³.
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Koœcielna Wieœ
Od dwóch lat mieszkañcy
Koœcielnej Wsi apelowali o naprawê ul. Ostrowskiej. Prace
niedawno siê rozpoczê³y. Planuje siê po³o¿enie asfaltu w kilku
miejscach o ³¹cznej d³ugoœci
150 m. Remont bêdzie kosztowa³ 20.000 z³.
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Dla matek i dzieci!
W szpitalu powiatowym SP ZOZ w Pleszewie zakoñczy³ siê remont oddzia³u po³o¿niczo – ginekologicznego oraz oddzia³u noworodkowego. Ca³kowity koszt modernizacji wyniós³ 853.000 z³.

Ministerstwo Zdrowia przekaza³o na ten cel
dotacjê w wysokoœci 598.500 z³ w ramach pomocy dla szpitali, które nie s¹ zad³u¿one. Kwotê
199.500 z³ wyasygnowa³ ze swojego bud¿etu organ prowadz¹cy, tj. Powiat Pleszewski, a 55.000
z³ to œrodki w³asne szpitala.
Uroczyste otwarcie oddzia³u nast¹pi³o w pi¹tek 3 lutego 2006r. W ceremonii uczestniczy³ Wiceminister Zdrowia Andrzej Wojty³a.
Czêœæ ginekologiczn¹ oddzia³u wyremontowano ju¿ w ubieg³ym roku za cenê 150.000 z³.
W tym roku remontem zosta³y objête pomieszcze-

nia czêœci po³o¿niczej oddzia³u po³o¿niczo – ginekologicznego oraz blok porodowy z sal¹ ciêæ
cesarskich. Powsta³y sale jedno – i dwuosobowe
z pe³nymi wygodami. Pomieszczenia bloku porodowego s¹ wyposa¿one w system wentylacji i klimatyzacji, który pozwala uzyskaæ bardzo wysok¹
klasê czystoœci powietrza. Zamontowano now¹
instalacjê elektryczn¹ i przyzywow¹. Wybudowano nowe ³azienki. Za³o¿ono porêcze na korytarzach i posadzki antypoœlizgowe. Œciany s¹
pokryte farbami zmywalnymi. Do sal matek zakupiono stoliki przy³ó¿kowe oraz stanowiska do

pielêgnacji noworodków. Przy oddziale znajduje siê nawet wydzielone pomieszczenie dla ojców i rodzin. W jednej z sal porodowych przygotowane zosta³o stanowisko do instalacji wanny do porodów w wodzie
W roku 2005 w Pleszewie odby³y siê 722 porody, o 100 wiêcej ni¿ rok wczeœniej. A¿ 30% matek rodz¹cych stanowi¹ panie z s¹siednich powiatów. Jest to efekt zaufania, jakim rodzice darz¹
pleszewski szpital. Przy oddziale funkcjonuje
„Szko³a rodzenia”.
(tw)

Nowe pracownie w „Staszicu”
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. St.
Staszica oddano do u¿ytku cztery nowe
pracownie: informatyczn¹, jêzyków obcych, fizyczn¹ i chemiczn¹. Doposa¿ono
tak¿e bibliotekê oraz gabinety biologii, geografii i jêzyka polskiego.
W LO zorganizowano uroczystoœæ przekazania
do u¿ytku wyremontowanych i doposa¿onych pracowni przedmiotowych. Wœród zaproszonych goœci
byli cz³onkowie zarz¹du powiatu, radni, nauczyciele,
przedstawiciele rady rodziców i uczniowie szko³y.
Goœcie z zainteresowaniem obejrzeli nowe pracownie. Symboliczn¹ wstêgê do pracowni komputerowej przeciêli: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Bogdan Skitek, Starosta Pleszewski Micha³ Karalus oraz Dyrektor LO Dorota Czaplicka.
Za 73.000 z³ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego szko³a zakupi³a 16 komputerów do pracowni informatycznej oraz 4 stanowiska komputerowe do czytelni multimedialnej w szkolnej bibliotece. Sam remont pracowni komputerowej kosztowa³ oko³o 20.000 z³. W sali chemicznej przeprowadzono remont, doprowadzono wodê i wymieniono instalacjê elektryczn¹. Nowy sprzêt dydaktyczny
do nauki chemii kosztowa³ 28.000 z³. Gabinet do
nauki biologii wzbogaci³ siê o nowe meble, mikroskop centralny i dwa dodatkowe mikroskopy stereo-
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Symboliczne otwarcie

Zwiedzanie szko³y
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skopowe. Pomoce naukowe do nauki fizyki kosztowa³y 21.000 z³. Rada Rodziców do³o¿y³a 3.000 z³ na
wyposa¿enie pracowni fizycznej i 6.500 z³ na za³o¿enie pod³ogi. W nowej pracowni jêzyków obcych
znajduje siê 18 stanowisk ze s³uchawkami. Wyposa¿enie i remont pomieszczenia kosztowa³y 18.000 z³.
Pomoce naukowe do sali geografii zakupiono za
6.000 z³. Do dwóch klas jêzyka polskiego trafi³y nowe
telewizory i odtwarzacze DVD. Nowe meble do gabinetu jêzyka niemieckiego kosztowa³y 1.800 z³.
Za nagrodê finansow¹ z konkursu „Wielkopolskie Dni – STOP Uzale¿nieniom 2005” dyrekcja szko³y
urz¹dzi³a k¹cik dla uczniów z ³aw¹ tapicerowan¹
i sto³em. Po remoncie s¹ te¿ szatnie sportowe.
W ostatnich latach powiat wyda³ na inwestycje
w LO 1.128.846 z³. Sfinansowa³ odnowienie elewacji frontowej budynku, remont parkanu od strony ul.
Poznañskiej, wymianê dachu i okien, budowê nowoczesnej kot³owni olejowo-gazowej, ogrzewaj¹cej
zarówno LO, jak i pobliski ZSU-G oraz budynek Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. W przysz³oœci liceum
czekaj¹ kolejne remonty. Pilne jest osuszenie fundamentów, wymiana starej instalacji elektrycznej, remont parkietu w sali gimnastycznej oraz renowacja
zabytkowych drzwi do klas. Starosta wyjawi³, ¿e
zwróci³ siê do burmistrza Pleszewa z ide¹ wspólnej
budowy sali sportowej dla LO z krêgielni¹ i ¿e pomys³ ten ma wstêpn¹ akceptacjê tak w³adz miasta,
jak i radnych powiatu.
(tw)

www.pleszew.starostwo.gov.pl

INWESTYCJE

Nowoczesne placówki oœwiatowe
W 1999 roku Powiat Pleszewski przej¹³ mocno zaniedbane i niedoinwestowane placówki szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego, rolniczego i zawodowego. Od tego czasu na modernizacje i remonty bazy oœwiatowej przeznaczono w sumie oko³o 10 mln z³.

I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
IM. ST. STASZICA

ZESPÓ£ SZKÓ£ TECHNICZNYCH
W PLESZEWIE

- modernizacja kot³owni z przystosowaniem do ogrzewania
na gaz ziemny – 511.404,48 z³,
- kompleksowa wymiana stolarki okiennej – 512.921 z³,
- wykonanie nowej elewacji czêœci frontowej oraz zagospodarowanie terenu i renowacja parkanu – 104.521,43 z³.

- budowa wielofunkcyjnej sali
sportowej – 3.025.990,00 z³,
- modernizacja kot³owni z przystosowaniem do ogrzewania gazem ziemnym – 530.561,03 z³,
- termomodernizacja budynku
obejmuj¹ca wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu i œcian oraz regulacjê wewnêtrznej instalacji c.o.
- 537.913,08 z³,
- wyposa¿enie pomieszczeñ (w tym biblioteki) - 80.000 z³.

Razem

Razem

NOWE PRACOWNIE W LO:
2 PRACOWNIE KOMPUTEROWE Z CENTRAMI
MULTIMEDIALNYMI,
1 PRACOWNIA CHEMICZNA,
1 PRACOWNIA FIZYKI,
1 PRACOWNIA JÊZYKOWA,
1 PRACOWNIA BIOLOGII.

4.174.464,11 z³

NOWE PRACOWNIE W ZST:

3 PRACOWNIE KOMPUTEROWE,
1 SI£OWNIA,

www.pleszew.starostwo.gov.pl

1.128.846,91 z³
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INWESTYCJE

ZESPÓ£ SZKÓ£ US£UGOWO
- GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

ZESPÓ£ SZKÓ£ ROLNICZE CENTRUM
KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO
W MARSZEWIE

- budowa sali sportowej
- 980.793,06 z³,
- kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- 63.217 z³,
- remont elewacji budynku
g³ównego – 37.400 z³,
- kompleksowa wymiana wewnêtrznej instalacji c.o i wod.kan.
- 137.772z³,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem sieci
komputerowej – 117.539 z³,
- remont dachu – 17.437 z³,
- przyst¹pienie do prac adaptacyjno – remontowych w pozyskanej od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
czêœci obiektu na poszerzanie bazy dydaktycznej 324.354,35z³.

Razem

- wymiana kot³owni z przystosowaniem do ogrzewania gazem ziemnym z czêœciow¹ wymian¹ zewnêtrznej sieci gazowej - 621.687,05 z³,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dwóch g³ównych budynków szkolnych - 215.851,94 z³,
- przebudowa czêœci internatu na pracownie przedmiotowe
- 196.522,02 z³,
- termomodernizacja budynku internatowo – dydaktycznego, obejmuj¹ca wymianê stolarki okiennej, ocieplenie stropów i œcian oraz wymianê wewnêtrznej instalacji c.o.
- 581.415,06 z³,
- doposa¿enie nowo powsta³ych pracowni przedmiotowych 230.000 z³.

1.678.512,41 z³

NOWE PRACOWNIE W ZSU-G:

Razem

2 PRACOWNIE JÊZYKOWE,
3 PRACOWNIE INFORMATYCZNE,
1 PRACOWNIA BIOLOGICZNA,
1 SI£OWNIA.
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1.845.476,07 z³

NOWE PRACOWNIE Z ZS RCKU:
2 PRACOWNIE JÊZYKOWE,
3 PRACOWNIE KOMPUTEROWE,
1 LABORATORIUM CHEMII
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ZESPÓ£ SZKÓ£ SPECJALNYCH
W PLESZEWIE

CENTRUM KSZTA£CENIA PRAKTYCZNEGO
I OŒRODEK DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W PLESZEWIE

NOWE PRACOWNIE W ZSS:

RACOWNIA KOMPUTEROWA,
PRACOWNIA DO KSZTA£CENIA
ZINTEGROWANEGO,
PRACOWNIA ZAJÊÆ TECHNICZNYCH,
PRACOWNIA DO ZAJÊÆ Z ZAKRESU
MA£EJ GASTRONOMII,
SALA DOŒWIADCZANIA ŒWIATA.

- modernizacja stacji kontroli
pojazdów – 106.983 z³,
- wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej w budynku dydaktycznym – 28.454 z³,
- remonty pracowni specjalistycznych – 208.963 z³,
- zakup wyposa¿enia stacji kontroli pojazdów – 110.221 z³,
- modernizacja kot³owni centralnego ogrzewania (wymiana
kot³ów) – 30.622 z³,
- remont dachu, utwardzanie placu, remont elewacji budynku
dydaktycznego – 39.000 z³.

Razem

524.243,00 z³
NOWE PRACOWNIE W CKP I ODN:

a) nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych
numerycznie,
b) pracownia komputerowa ze specjalistycznym oprogramowaniem zgodnym z kierunkiem nauczania,
c) pracownia elektroniki pojazdowej i ogólnej,
d) pracowania do przeprowadzania zewnêtrznych egzaminów zawodowych potwierdzaj¹cych kwalifikacje dla technika handlowca i sprzedawcy, wyposa¿ona w sprzêt multimedialny i fiskalny.

www.pleszew.starostwo.gov.pl
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Inspektorat Okrêgowy
w Pleszewie?
Rz¹d chce zlikwidowaæ Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, a w ich
miejsce powo³aæ placówki o zasiêgu okrêgowym, obejmuj¹ce swym zasiêgiem kilka powiatów. Siedzib¹ OINB na po³udniu Wielkopolski mo¿e staæ siê Kalisz lub Ostrów. Tak¿e Starosta Pleszewski upowa¿ni³ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Pleszewie p. Barbarê Kordalê do zaproponowania lokalu na siedzibê OINB – o ile takie
struktury powstan¹. W³adze Powiatu Pleszewskiego s¹ sk³onne na ten cel przeznaczyæ budynek w s¹siedztwie starostwa (do
niedawna przy ul. Zielonej, a obecnie przy ul.
Poznañskiej). Jest to by³y dom mieszkalny,
kupiony przez powiat w 2005 roku.
(tw)

Barbara Kordala - Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Pobór wojskowy
2006 rok
W Powiecie Pleszewskim zakoñczy³ siê
pobór wojskowy. Przeprowadzono go
w dniach 6-30 marca w Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Przed
Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ w Pleszewie
stanê³o 508 poborowych z podstawowego
rocznika 1987 oraz 51 poborowych, urodzonych w latach 1982-1986, którzy byli uznani
za czasowo niezdolnych do s³u¿by ze wzglêdu na stan zdrowia lub z³o¿yli wnioski o ponowne ustalenie zdolnoœci do s³u¿by wojskowej, wzglêdnie wczeœniej nie stawili siê przed
komisj¹. Przed PKL stawi³a siê tak¿e jedna
kobieta – uczennica Studium Medycznego
o kierunku ratownictwo medyczne. Do poboru wzywa siê bowiem kobiety, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do s³u¿by wojskowej, koñcz¹ce naukê w szko³ach medycznych lub weterynaryjnych.
Powiatowa Komisja Lekarska przyzna³a
kategoriê zdrowia „A” - zdolny do zasadniczej s³u¿by wojskowej - 436 poborowym
(86%) z rocznika 1987 i 17 poborowym
(33%) ze starszych roczników. Jedyna kobieta, która stawi³a siê do poboru, równie¿
otrzyma³a kategoriê „A”. Pozosta³e osoby
zosta³y uznane za niezdolne do pe³nienia
s³u¿by w wojsku i otrzyma³y kategorie zdrowia: „B”, „D” lub „E”.
(tw)
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Nowy naczelnik
Od 1 lutego Marcin Sitnicki jest naczelnikiem nowego Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
Jest to zwi¹zane z wewnêtrzn¹ reorganizacj¹ pionu geodezyjnego w starostwie. Dotychczasowy Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami zosta³ rozwi¹zany i zast¹piony przez odrêbne komórki: Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami oraz
Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zarz¹dzany w formie gospodarstwa pomocniczego. Funkcjê dyrektora PODGiK starosta powierzy³ Juliannie Pasternak.
Marcin Sitnicki jest z wykszta³cenia prawnikiem. Studiowa³ na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zrobi³ studia podyplomowe
z zakresu szacowania nieruchomoœci na Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. W starostwie powiatowym pracuje od 7 lat, pocz¹tkowo jako inspektor w wydziale geodezji, a od 2004 roku jako
inspektor ds. obs³ugi prawnej w wydziale organizacyjnym.
Do zadañ nowego wydzia³u nale¿y zarz¹dzanie maj¹tkiem powiatu oraz Skarbu Pañstwa na
terenie naszego powiatu tj. prowadzenie spraw
zwi¹zanych z nabywaniem, zbywaniem nieruchomoœci oraz ochrona gruntów rolnych i leœnych,
w tym np. pobieranie op³at za wieczyste u¿ytkowanie maj¹tku Skarbu Pañstwa czy wydawanie decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. Zdaniem naczelnika Sitnickiego, najwa¿niejsz¹ spraw¹ w chwili obecnej jest uregulowanie stanów prawnych wszystkich dróg
powiatowych. – Jest to bardzo wa¿ne, poniewa¿ chc¹c ubiegaæ siê o dotacje unijne na
jak¹œ inwestycjê drogow¹, powiat musi posiadaæ tytu³ prawny do tej drogi. Inaczej mówi¹c,
powiat nie mo¿e inwestowaæ w nie swój maj¹tek – t³umaczy Marcin Sitnicki.
W nowym wydziale zatrudnionych bêdzie
3-4 urzêdników i sta¿ystów. Wydzia³ znajduje siê
w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w pokojach 15 i 16.

Marcin Sitnicki
Marcin Sitnicki ma 31 lat i mieszka w Kowalewie. Jest ¿onaty. Pani Ma³gorzata Sitnicka pracuje jako ksiêgowa w Powiatowym Urzêdzie Pracy.
Maj¹ siedmiomiesiêczn¹ córeczkê Annê.
Marcin Sitnicki interesuje siê histori¹ Polski.
Jest sekretarzem Pleszewskiego Towarzystwa
Upamiêtniania Powstania Wielkopolskiego w Pleszewie. Latem wspólnie z ¿on¹ lubi jeŸdziæ na wycieczki rowerowe po okolicach Pleszewa. Kolekcjonuje tak¿e monety. Jego ulubion¹ ksi¹¿k¹ jest
„Alchemik” Paula Coelho.
(tw)

Po 40 latach pracy na emeryturê przeszed³ m³odszy inspektor Zbigniew £agodziñski,
dotychczasowy zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie.

Po¿egnanie komendanta
W imieniu Rady Powiatu w Pleszewie
oraz Zarz¹du Powiatu Pleszewskiego przewodnicz¹cy Bogdan Skitek oraz starosta Micha³ Karalus wrêczyli zas³u¿onemu inspektorowi kwiaty i podziêkowali za dobr¹ wspó³pracê z administracj¹ powiatow¹. „¯yczymy
aktywnoœci na zas³u¿onej emeryturze, poœwiêcenia siê swoim prywatnym pasjom,
du¿o zdrowia oraz szczêœcia w ¿yciu rodzinnym” – napisano w liœcie gratulacyjnym.
Okazj¹ do uhonorowania by³ego wicekomendanta policji by³a sesja Rady Powiatu
w Pleszewie, która odby³a siê 28 lutego
2006r. Jednym z g³ównych punktów obrad
by³o sprawozdanie Komendanta Powiatowe-
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go Policji w Pleszewie inspektora Bogdana
Talarczyka o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie powiatu.
(tw)
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WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA

Ambasador wœród m³odzie¿y

Pierwsze efekty
wspó³pracy z Ukrain¹
Wystawê „Kot³ów pleszewskich” zorganizowano w Ro¿yszcze na Ukrainie. Piece z Pleszewa
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem specjalistów bran¿y ciep³owniczej z ca³ego Wo³ynia.

Davide Van Cleve, dyplomata polityczny Ambasady Amerykañskiej 14 lutego goœci³ w Powiecie Pleszewskim. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie spotka³ siê z m³odzie¿¹, dzia³aj¹c¹ w Klubach Edukacyjnych 4 H. Towarzyszy³a mu pierwsza sekretarz ambasady ds. politycznych Barbara Rawiñska. Goœci powita³ Wicestarosta Pleszewski
Szczepan Wojtczak W spotkaniu uczestniczy³a m³odzie¿ z czterech
klubów edukacyjnych, dzia³aj¹cych na terenie powiatu pleszewskiego:
„Panda” Broniszewice, „E...R...A...” Brzezie, „Platan” ¯egocin oraz „Malinka” Lenartowice. Obecni byli tak¿e przedstawiciele Stowarzyszenia
Rozwoju M³odych „Odyseja”. Koordynator klubów 4 H w Powiecie Pleszewskim Ewa Woldañska przypomnia³a, ¿e kluby te wywodz¹ siê
z USA. Mówi³a te¿ o polsko-amerykañskiej wymianie wolontariuszy.
Ambasador Van Cleve opowiada³ o swojej pracy w ambasadzie.
Z wykszta³cenia jest prawnikiem, ale do wszystkiego doszed³ w³asn¹
prac¹. W m³odoœci pracowa³ jako aktor, model, a nawet robi³ kanapki
w jednym z londyñskich barów. Obecnie jest pracownikiem Ambasady USA w Warszawie. Zna siedem jêzyków. Chêtnie odpowiada³ na
pytania pleszewskiej m³odzie¿y, dotycz¹ce polityki miêdzynarodowej
i stosunków polsko-amerykañskich. Podkreœli³, ¿e Polska jest wa¿nym partnerem politycznym w³adz amerykañskich.
W podziêkowaniu za wizytê wicestarosta Szczepan Wojtczak wrêczy³ ambasadorowi album „Piêkno Powiatu Pleszewskiego”. Davide
van Cleve wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej i obejrza³, przygotowan¹
przez m³odzie¿, wystawê prac i pami¹tek klubowych.
(tw)

Wizyta w Ammerland
W dniach 11 – 14 stycznia 2006 roku delegacja z Powiatu Pleszewskiego goœci³a w zaprzyjaŸnionym Powiecie Ammerland (Dolna
Saksonia) w Niemczech, gdzie uczestniczy³a w dorocznym Przyjêciu
Noworocznym. Na zaproszenie Starosty Ammerland Jörga Bensberga do Niemiec wyjechali: Starosta Pleszewski Micha³ Karalus, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Pleszewie Bogdan Skitek, oraz Dyrektor SP ZOZ Adela Grala- Ka³u¿na
Uroczyste spotkanie noworoczne odby³o siê w siedzibie tamtejszego starostwa. Przemawia³ starosta Jörg Bensberg oraz starosta
Micha³ Karalus. – Piêæ lat temu zwyciê¿y³a nadzieja i ciekawoœæ. Ammerland i Pleszew podali sobie d³onie. – wspomnia³ starosta pleszewski. – Dzisiaj jest radoœæ ze spotkañ: m³odzie¿y, nauczycieli, ludzi kultury i rekreacji, lekarzy, artystów, sportowców i stra¿aków, samorz¹dowców z gmin i powiatu oraz turystów. Nie zmarnowaliœmy tych piêciu lat wspó³pracy. Dziêkujê Wam przyjaciele z Ammerland za inspiracjê w minionych piêciu latach – powiedzia³ Micha³ Karalus. Dr. Henning Scherf wyg³osi³ referat na temat „Metropolia Oldenburg / Bremen”. Przygotowano te¿ wystêp artystyczny.
Delegacja pleszewska zwiedzi³a Ortopedyczne i Reumatyczne
Centrum Rehabilitacyjne w Bad Zwischenahn oraz Ammerland-Klinic
w Westerstede.
(tw)
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Wspó³praca Powiatu Pleszewskiego i Rejonu Ro¿yszcze na Ukrainie
nabiera realnego kszta³tu. W dniach 10-11 lutego odby³a siê w Ro¿yszcze
konferencja nt. „Wprowadzanie w przedsiêbiorstwach i zak³adach pañstwowych województwa wo³yñskiego kot³ów pracuj¹cych na miejscowych opa³ach”, po³¹czona z otwarciem wystawy „pleszewskich kot³ów” centralnego
ogrzewania. Do Ro¿yszcze wyjecha³a delegacja Powiatu Pleszewskiego
w sk³adzie: starosta
pleszewski Micha³ Karalus, przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Bogdan
Skitek, dyrektor Eurocentrum Innowacji
i Przedsiêbiorczoœci Micha³ Kuberka, producent kot³ów, cz³onek
grupy pilota¿owej „Innowacyjny Kocio³ Pleszewski” Miros³aw
Œliwa oraz naczelnik
Wydzia³u Promocji
i Rozwoju Starostwa
Konferencja gospodarcza w Ro¿yszcze
Powiatowego w Pleszez udzia³em pleszewskiej delegacji
wie Robert Czajczyñski.
W konferencji wziê³o udzia³ ponad 150 uczestników. Wœród nich byli
starostowie powiatów i urzêdnicy z terenu Wo³ynia, dyrektorzy instytucji
i zak³adów komunalnych, specjaliœci z bran¿y ciep³owniczej. Uczestników
konferencji powita³ starosta Ro¿yszcze Oleh Sawczuk. Goœciem honorowym spotkania by³ wicegubernator Wo³ynia.
Starosta Micha³ Karalus zaprezentowa³ Powiat Pleszewski oraz specyfikê jego gospodarki. S³uchacze byli zdumieni, ¿e na terenie jednego powiatu mo¿e dzia³aæ ponad sto prywatnych firm produkuj¹cych piece centralnego ogrzewania. Starosta zachêca³ stronê ukraiñsk¹ do wspó³pracy z pleszewskimi producentami kot³ów.
Nast¹pi³o te¿ symboliczne ofiarowanie sprzêtu medycznego szpitalowi
w Ro¿yszcze. Tamtejszy szpital otrzyma³ od Powiatu Pleszewskiego: 4 kardiomonitory, aparat EKG, zestaw reanimacyjny, diatermiê chirurgicznê, stó³
operacyjny i stó³ operacyjny ortopedyczny z oprzyrz¹dowaniem. Oficjalny
akt przekazania w darze sprzêtu medycznego wrêczyli w³adzom Ro¿yszcza
starosta Micha³ Karalus i przewodnicz¹cy Bogdan Skitek. Micha³ Kuberka,
dyrektor Eurocentrum omówi³ szerzej dzia³alnoœæ tzw. klastera kotlarskiego
z Powiatu Pleszewskiego. Pokazano prezentacjê multimedialn¹ o naszym
powiecie i sektorze kotlarskim.
W fabryce bran¿y metalowej „Delta” zorganizowano wystawê „kot³ów
pleszewskich”. Zaprezentowano piêæ kot³ów ró¿nych typów m.in. na mia³, wêgiel, brykiety drewniane
i na peletê (sprasowane trociny). Urz¹dzenia przywieziono kilka
dni wczeœniej, aby
mo¿na je by³o na czas
zamontowaæ i pod³¹czyæ.
W drodze powrotnej
delegacja pleszewska
spotka³a siê w stolicy
Wo³ynia - £ucku z konsulem generalnym RP
na Ukrainie Wojciechem Ga³¹zk¹.
Wystawa kot³ów pleszewskich na Wo³yniu
(tw)
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PAMIÊÆ I TRADYCJA

Jak bêdzie wygl¹da³ nowy grobowiec

Starosty Artura Szenica?

Starostwo Powiatowe w Pleszewie jeszcze w tym roku odnowi
nagrobek Artura Szenica, pierwszego Starosty Pleszewskiego po
odzyskaniu niepodleg³oœci, radcy ziemskiego, w³aœciciela maj¹tku w Korzkwach. Gotowy jest ju¿ projekt nowego grobowca.

Grób rodziny Szeniców znajduje siê przy koœciele parafialnym p.w. Jakuba Aposto³a w Czerminie. Pochowano tam szcz¹tki najprawdopodobniej szeœciu osób, w tym œp. Artura Szenica - starosty pleszewskiego z lat 1918-1919 roku.
Z inicjatyw¹ odnowienia pomnika wyst¹pi³ w ubieg³ym roku obecny Starosta Pleszewski Micha³
Karlaus. – Spe³niamy obowi¹zek wobec pierwszego Starosty Pleszewskiego. To smutne, ¿e wygl¹da on dzisiaj tak Ÿle. Naprawimy to. Bêdzie to
pomnik skromny, ale godny tradycji Powiatu Ple-

Portrety
starostów
W reprezentacyjnej sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Pleszewie (sala nr 206) zosta³y
ods³oniête portrety starostów pleszewskich. Na razie na œcianie pojawi³y siê jedynie cztery obrazy:
trzech przedwojennych starostów, w tym pierwszego starosty pleszewskiego po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku, radcy ziemskiego, w³aœciciela maj¹tku w Korzkwach - Artura Szenica
(1919r.) oraz W³adys³awa Kutznera (1920r.) i dra
W³adys³awa Wieczorka (1932r.), a ponadto
pierwszego starosty pleszewskiego po reaktywowaniu powiatów w 1999 roku - Edwarda Kubisza
(1999- 2002).
Autorem portretów jest ukraiñski artysta malarz Miko³aj Pazizin, który w 2004 roku uczestniczy³ w Miêdzynarodowym Plenerze Malarskim
w Powiecie Pleszewskim. Miko³aj Pazizin urodzi³
siê w maju 1949r. w miejscowoœci Elista w ZSRR.
Uczestniczy w licznych wystawach malarskich jako
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Na p³ycie nagrobnej przy epitafium wmontowany
bêdzie granitowy kamieñ (granit jasnoszary), pochodz¹cy z obecnego nagrobka. Jest na nim napis:
GRÓB FAMILII
SZENICÓW
1871r.

Projekt nowego
pomnika

Obecny pomnik
Pierwszy grobowiec rodziny Szeniców

³uku. Na niej zostanie umieszczony napis z mosiê¿nych liter:
Œ†P
ARTUR SZENIC
1868 – 1932
PIERWSZY STAROSTA PLESZEWSKI

szewskiego - powiedzia³ starosta Micha³ Karalus. Na odnowienie pomnika w³adze powiatu uzyska³y zgodê ksiêdza proboszcza, konserwatora
zabytków, jak i mieszkaj¹cej w Poznaniu Aleksandry Szenic - córki Artura Szenica.
Gotowa jest koncepcja nowego grobowca, pozytywnie zaopiniowana przez Komisjê Promocji
Rady Powiatu w Pleszewie.
Epitafium, cokó³ oraz p³yta nagrobna wykonane
zostan¹ z szaro-be¿owego piaskowca. W p³ycie
nagrobnej w przedniej czêœci zostanie wyryty
krzy¿. P³yta epitafijna bêdzie u góry mia³a kszta³t

Autorem
portretów jest
ukraiñski
artysta malarz
Miko³aj
Pazizin

malarz i grafik. Specjalizuje siê w portretach. Jest
cz³onkiem Narodowego Zwi¹zku Artystów Ukrainy. Jego prace znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych, instytucjach pañstwowych oraz kolekcjach
prywatnych na Ukrainie, w Rosji, Polsce, W³o-
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Po obu stronach p³yty nagrobnej, ale na ni¿szym
poziomie (przy ziemi) zostan¹ po³o¿one p³yty
boczne betonowe, pokryte grysem kamiennym.
Now¹ mogi³ê otocz¹ kamienne krawê¿niki, a na
wszystkich naro¿nikach ustawione zostan¹ kamienne bloki ozdobione kulami o œrednicy 28 cm.
Ca³y pomnik zajmie powierzchniê prostok¹ta
o wymiarach: szerokoœæ 4 m. i d³ugoœæ 3,8 m. - tak
jak obrys starej, nieistniej¹cej ju¿ dziœ, neogotyckiej
kaplicy nagrobnej rodziny Szeniców. Wokó³ grobowca bêdzie posiana trawa. Zostan¹ posadzone tak(tw)
¿e krzewy: cisy pospolite i cyprysiki.

szech, Izraelu, Australii, Kanadzie i USA. Od lat
przyje¿d¿a do Polski na plenery i wystawy. Wyró¿nia siê specyficznym stylem kreski i oryginaln¹
barw¹ malarstwa. W 2004 roku wykona³ w rysunku „Panoramê rynku pleszewskiego”.
Zbiór portretów starostów bêdzie sukcesywnie uzupe³niany. W zbiorach muzealnych i prywatnych poszukujemy zdjêæ dwóch innych starostów
okresu miêdzywojennego - Wadyñskiego (1919r.)
i Skoraszewskiego (1919r.).
W okresie PRL w³adze odesz³y od tradycyjnej, staropolskiej nazwy „starosta”. Niemniej jednak w imieniu powiatów wystêpowa³y na zewn¹trz osoby reprezentuj¹ce ten szczebel administracji pañstwowej. Zamiast „starosty” wystêpowa³a funkcja „Przewodnicz¹cego Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej”. W latach 19561973 funkcjê tê pe³nili kolejno: Irena Kanarkowska (1956r.), Boles³aw Stró¿yñski (1956-1959)
i in¿. Gerard Stachowiak (1959-1973). W okresie 1973-1975 na czele powiatu sta³ Naczelnik
Powiatu, którym w Pleszewie by³ Hieronim Podemski. Poniewa¿ Powiat Pleszewski istnia³ od
1956r. do 1975r., chc¹c podkreœliæ ci¹g³oœæ tradycji powiatowej na Ziemi Pleszewskiej, rozwa¿a siê tak¿e propozycjê sportretowania w/w osób.
Bêdzie to mo¿liwe w terminie póŸniejszym, po
zebraniu materia³ów biograficznych i zdjêæ archiwalnych.

www.pleszew.starostwo.gov.pl

O Œ W I ATA , K U LT U R A

Zegar na otwarcie biblioteki
Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego
Józef Lewandowski oraz Starosta Pleszewski
Micha³ Karalus dokonali uroczystego otwarcia
nowej siedziby biblioteki pedagogicznej w Pleszewie - oddzia³u Ksi¹¿nicy Pedagogicznej im.
A. Parczewskiego w Kaliszu.
Z ksiêgozbioru biblioteki korzystaj¹ g³ównie nauczyciele, studenci
i uczniowie. Wczeœniej biblioteka znajdowa³a siê z dala od centrum
miasta, w budynku na terenie centrum OHP przy Al. Wojska Polskiego,
nieogrzewanym, bez wody i WC. W czasach, gdy stacjonowa³a tam
jednostka wojskowa, obiekt s³u¿y³ jako izba pamiêci. G³ównym inicjatorem przeniesienia biblioteki do nowego lokalu by³ Starosta Pleszewski
Micha³ Karalus. W wyniku rozmów, jakie w ubieg³ym roku podj¹³ Starosta Pleszewski z p. Józefem Lewandowskim, Wicemarsza³kiem Województwa Wielkopolskiego, zapad³a decyzja o przeniesieniu biblioteki
do nowych pomieszczeñ przy ul. Ogrodowej 13 (po by³ym Oœrodku BaStarosta Micha³ Karalus sprezentowa³ placówce zegar œcienny
z herbem Powiatu Pleszewskiego

Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali: wicemarsza³ek Województwa
Wielkopolskiego Józef Lewandowski (na zdjêciu), Starosta Pleszewski
Michal Karalus oraz Dyrektor Ksi¹¿nicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Krzysztof Walczak

dawczo – Rozwojowym, na piêtrze, nad biurem powiatowym ARiMR).
Lokal na bibliotekê wynajmowany jest od FMS „Spomasz” Pleszew.
S.A.
Przeprowadzkê biblioteki zakoñczono w lutym. Oficjalne otwarcie
nast¹pi³o we wtorek 14 marca. Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali marsza³ek Józef Lewandowski, starosta Micha³ Karalus oraz dyrektor biblioteki pedagogicznej z Kalisza dr Krzysztof Walczak. Sale
poœwiêci³ ksi¹dz pra³at Henryk Szymiec. W spotkaniu uczestniczyli samorz¹dowcy, bibliotekarze, grupa czytelników. Goœæmi honorowymi byli:
emerytowana bibliotekarka, za³o¿ycielka i pierwsza kierowniczka biblioteki pedagogicznej w Pleszewie Marianna Celler oraz dyrektor Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu Wojciech Spaleniak
Kierownik biblioteki Justyna Biegañska przyjê³a liczne kwiaty
i gratulacje. Biblioteka pedagogiczna w Pleszewie ma blisko tysi¹c sta³ych czytelników, a jej ksiêgozbiór liczy 26.000 pozycji. Nowa siedziba
ma 170 m2 powierzchni i jest jedn¹ z naj³adniejszych w Wielkopolsce.
W przysz³oœci w³adze powiatu planuj¹ wynaj¹æ wolne biura obok biblioteki i przenieœæ tam Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli.
(tw)

III Dni Twórczoœci
M.C. Abramowicza
Ju¿ po raz trzeci w Gimnazjum w Bia³ob³otach zorganizowano Dni
Twórczoœci Mariana Cezarego Abramowicza. Odby³y siê dwa konkursy: recytacja wierszy poety oraz konkurs na utwór literacki, inspirowany
jego twórczoœci¹ pod has³em „Odkrywamy wszechœwiat w kropli wody”.
Jest to cytat z wiersza M. C. Abramowicza pt. „Niebieskie ptaki”.
W konkursach wziê³o udzia³ 33 uczniów z kilku gimnazjów powiatu
pleszewskiego: Broniszewic, Dobrzycy, Pleszewa, Giza³ek i Bia³ob³ot.
Na konkurs literacki nades³ano 24 utwory poetyckie i pisane proz¹. Prace
uczestników zostan¹ wydane w specjalnym tomiku literackim.
Podsumowanie przegl¹du odby³o siê 20 kwietnia 2006 roku. Laureaci i uczestnicy dostali cenne nagrody ksi¹¿kowe, zakupione ze œrodków Starostwa Powiatowego w Pleszewie. By³y to m.in. albumy o Janie
Pawle II, ksi¹¿ki o historii i zabytkach Polski, przyrodzie, malarstwie
(tw)
i architekturze.

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Dyplomy i nagrody wrêczyli laureatom i uczestnikom konkursów wójt
gminy Giza³ki W³odzimierz Lehmann oraz rzecznik prasowy starostwa
Tomasz Wojtala
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S P O R T, T U R Y S T Y K A

Sezon kajakarski i wêdkarski rozpoczêty!
Pleszewscy kajakarze i wêdkarze zainagurowali
sezon 2006. Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Pleszewie we wspó³pracy z klubem LOK
„Prosna” odby³ siê pierwszy w tym roku sp³yw
kajakowy na rzece Proœnie, a ko³o PZW Chocz
zorganizowa³o pierwsze zawody wêdkarskie.
Tegoroczny sezon kajakowy i wêdkarski nad Prosn¹ oficjalnie rozpoczêto w sobotê 22 kwietnia. Dopisa³a piêkna s³oneczna pogoda. Wêdkarze
z Chocza od rana ³owili ryby nad Prosn¹. Tymczasem w oddalonym o kilkanaœcie kilometrów Bogus³awiu kajakarze przygotowywali siê do sp³ywu. Jego

organizatorami by³o Starostwo Powiatowe w Pleszewie i Klub Kajakowy LOK
„Prosna”. Obowi¹zki komandora pe³ni³ Zygmunt Urbaniak, kierownik LOK
Pleszew. W sp³ywie wziê³o udzia³ dwunastu mi³oœników turystyki wodnej.
Wodowanie kajaków odby³o siê w Bogus³awiu przy moœcie drogowym. Grupa wyp³ynê³a o godzinie 10.00. Oko³o po³udnia kajakarze zatrzymali siê na
odpoczynek w okolicach Pi³y przy zabytkowym s³upie granicznym z czasów
zaboru rosyjskiego. Do Chocza wioœlarze dotarli oko³o 13.00. Nad brzegiem powitali ich wêdkarze z klubu PZW Chocz, którzy zakoñczyli ju¿ zawody wêdkarskie. Na wspólnym pikniku œwiêtowano otwarcie sezonu turystycznego 2006. Dla wszystkich przygotowano ¿urek z kie³bas¹. Najlepsi wêdkarze otrzymali dyplomy i puchary. Dwoje pocz¹tkuj¹cych kajakarzy przesz³o
chrzest klubowy. Ka¿dy z nich otrzyma³ symboliczne trzy klapsy wios³em.
Tomasz Wojtala
Sekretarz
Klubu Kajakowego LOK “Prosna” Pleszew

Uczestnicy sp³ywu zrobili sobie odpoczynek w okolicach Pi³y
przy starym s³upie granicznym z czasów zaborów

IX Halowy Turniej Pi³ki No¿nej „Ferie z ¯yciem”

O Puchar Starosty Pleszewskiego
M³odzi pi³karze z gimnazjum w Go³uchowie wygrali IX Halowy Turniej Pi³ki No¿nej „Ferie
z ¯yciem” o Puchar Starosty Pleszewskiego.
Turniej odby³ siê we wtorek 21 lutego w hali sportowej ZST w Pleszewie i by³ najwa¿niejszym wydarzeniem sportu m³odzie¿owego podczas tegorocznych ferii zimowych. W tym roku na parkiet wysz³o jedenaœcie reprezentacji gimnazjów z ca³ego powiatu. Uczestnicy rywalizowali w trzech grupach eliminacyjnych A, B, C, a do pólfina³u dosta³y siê
cztery najlepsze dru¿yny. Po emocjonuj¹cym meczu fina³owym puchar
starosty zdobyli m³odzi pi³karze z Go³uchowa. Drugie miejsce zajeli ich
rówieœnicy z Gimnazjum nr 1 w Pleszewie, trzecie - dru¿yna z „Trójki”,
a czwarte - zespó³ z Dobrzycy. Powiatowy turniej gimnazjalistów okaza³ siê bardzo pasjonuj¹cy. W 20 meczach strzelono ³¹cznie 75 goli.
Wspó³organizatorami turnieju by³o Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
tygodnik „¯ycie Pleszewa”, Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Zespó³
Szkó³ Technicznych. Mecze sêdziowali Stanis³aw Suchanecki i Pawe³
Balcer.
(tw)
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Zwyciêzcy turnieju - gimnazjaliœci z Go³uchowa w towarzystwie: Bronis³awa WoŸniaka - naczelnika Wydzia³y Oœwiaty Kultury i Sportu w Starostwie
Powiatowym w Pleszewie, Aleksandry Pilarczyk - redaktor naczelnej „¯ycia
Pleszewa”, Jaros³awa Œlusarza - trenera dru¿yny i Marka Szczepañskiego dyrektora Zespo³u Szkó³ Technicznych. Zawodnicy prezentuj¹ siê w strojach sportowych, ufundowanych przez starostwo powiatowe.
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PROMOCJA ZDROWIA
21 KOBIET PO OPERACJI MASTEKTOMII ZA£O¯Y£O
PLESZEWSKI KLUB „AMOZONKI”.

Aktor
terapeuta

Powsta³ klub
„Amazonki”

Ponad 600 uczniów z czterech pleszewskich
szkó³ ponadgimnazjalnych obejrza³o niecodzienny spektakl terapeutyczny, poruszaj¹cy
problematykê uzale¿nieñ. W monodramie pt.
„Stracone lata” wyst¹pi³a m³oda aktorka Joanna Antolak z grupy teatralnej „Kurtyna” z Krakowa. Aktorka wcieli³a siê w rolê kobiety alkoholiczki, w sugestywny sposób opowiadaj¹cej
o swoim tragicznym ¿yciu i cierpieniu. Sztuka
wywar³a na m³odzie¿y du¿e wra¿enie. Cykl
spektakli w szko³ach zorganizowa³o Starostwo
Powiatowe w Pleszewie w ramach „Powiatowego Programu Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom 2006r”.
Przedstawienie
pt. „Stracone lata”
wystawiono 22 marca w czterech szko³ach: Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
St. Staszica, Zespole Szkó³ Us³ugowoGospodarczych
i Zespole Szkó³
Technicznych w Pleszewie oraz w Szkole Rolniczej w Marszewie.
Sztukê
obejrza³o w ka¿dej
szkole œrednio 150 200 uczniów.
Spektakl
pt.
„Stracone lata” mówi o zgubnym wp³ywie alkoholu, papierosów i narkotyków na ¿ycie cz³owieka. Akcja rozgrywa siê
w przeciêtnym polskim mieœcie, szarym, ponurym, borykaj¹cym siê z problemem bezrobocia i patologii. Spektakl opowiada historiê Marysi - m³odej dziewczyny, wychowywanej
przez samotn¹ matkê, uzale¿nion¹ od alkoholu. G³ówna bohaterka bez skutku szuka mi³oœci i zrozumienia. Bardzo szybko dziewczyna popada w nowe towarzystwo, które czêsto siêga po alkohol i narkotyki. Z czasem zagubiona i bezsilna nastolatka popada w na³óg, podobnie jak jej matka. Alkohol staje siê jej codziennoœci¹.
Du¿ym atutem widowiska by³a gra aktorki Joanny Antolak,
która doskonale ukaza³a dramatyzm postaci. W opinii pedagogów prezentowany przez „Kurtynê” program jest interesuj¹cy dla m³odego widza i pobudza go do refleksji.
Spektakle terapeutyczne w szko³ach by³y zapowiedzi¹ tegorocznych VI Wielkopolskich Dni „Stop – Uzale¿nieniom”
(tw)
w Powiecie Pleszewskim.

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Pleszewianki przyjêly gratulacje m.in. od kole¿anek z kaliskiego
Ko³a Amazonek

Oficjalna inauguracja dzia³alnoœci Pleszewskiego Klubu „Amazonki”, po³¹czona
z otwarciem biura odby³a siê w poniedzia³ek
24 kwietnia 2004 roku. Goœcie zebrali siê
w szpitalnej sto³ówce. Uroczytoœæ poprowadzi³a prezes klubu Daniela Szkopek. Wœród
goœci byli pleszewscy samorz¹dowcy: starosta Micha³ Karalus, burmistrz Marian Adamek,
wójtowie Marian Wielgosik i W³odzimierz Lehmann oraz przedstawicielka gminy Go³uchów. Przyby³y tak¿e prezes Federacji Stowarzyszeñ „Amazonki” z Poznania Krystyna Wechmann i jej zastêpca £ucja
Werbliñska oraz delegacja zaprzyjaŸnionego klubu z Kalisza w osobach: prezes Barbara Wrzesiñska, wiceprezes Teresa Wojciechowska i ksiêgowa Helena Skonaczka. Obecni byli dziennikarze prasy
lokalnej, ekipa Telewizji Kablowej z Ostrowa Wlkp. oraz reporterka katolickiego Radia „Rodzina” z Kalisza.
Pleszewski Klub „Amazonki” liczy 21 cz³onkiñ. Starosta pochwali³
panie za to, ¿e otwarcie mówi¹ o swojej chorobie, wzajemnie siê wspieraj¹ i chc¹ aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej. Zapewni³ o pomocy ze strony w³adz powiatu. „Dobrze siê sta³o, ¿e Amazonki maj¹ swój w³asny klub i ¿yczliwoœæ ludzi, którzy s³u¿yæ bêd¹ naszym drogim i mi³ym Paniom ¿yczliwoœci¹ i wsparciem. ¯yczymy przychylnoœci i przyjació³ z ca³ego Powiatu Pleszewskiego na codziennoœæ
i wyj¹tkowe dni” – napisa³ starosta Micha³ Karalus w ksiêdze pami¹tkowej. Dziêki przychylnoœci dyrekcji pleszewskiego szpitala ko³o znalaz³o siedzibê w hotelu pielêgniarek, przy ul. Poznañskiej 125a. Decyzj¹ walnego zgromadzenia stowarzyszenia Amazonek, dyrektor SP
ZOZ Adeli Grali-Ka³u¿nej nadano tytu³ „Cz³onka Honorowego” PK „Amazonki” i uhonorowano odznak¹ „Srebrnego £uku”. Dyplomy „Cz³onków Wspieraj¹cych” otrzyma³y: dyrektor szpitala ds. pielêgniarstwa Jolanta Ulatowska i rehabilitantka Anna Kempiñska. Starostwo Powiatowe w Pleszewie by³o sponsorem skromnego poczêstunku z okazji
otwarcia klubu. Kabaret „Balbinki” z Dziennego Domu Pobytu w Ple(tw)
szewie przygotowa³ krótki wystêp.
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WYDARZENIA

Cz³owiek Roku Ziemi Pleszewskiej 2005
Tytu³ Cz³owieka Roku Ziemi Pleszewskiej
2005 otrzyma³ Tomasz Wardêga – lekarz kardiolog, twórca sali nadzoru kardiologicznego i ordynator oddzia³u wewnêtrznego
w szpitalu powiatowym w Pleszewie. Uroczysta gala odby³a siê w Domu Parafialnym 20
stycznia.
W tzw. „z³otej dziesi¹tce” nominowanych znaleŸli siê tak¿e: starosta pleszewski Michal Karalus, radny powiatowy, naczelnik OSP
Kowalew Jan Bandosz, wójt gminy Czermin Florian Czajczyk, krêglarka Ewa Œwi¹tek, franciszkanin ojciec Krescencjusz Rutowicz
z Chocza, ks. Wies³aw Kondratowicz z Kowalewa, poetka Maria
Korzeniewska, trener pi³karski i dzia³acz stowarzyszenia przeciwdzia³ania narkomanii Artur Hy¿yk, kierownik oœrodka kultury w ¯egocinie Zofia Zawada.

Doroczne spotkanie z so³tysami
Powiatu Pleszewskiego
Wtorek, 7 luty, godz. 11.00
aula Zespo³u Szkó³ Rolnicze
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego

Sportowiec Roku
Za „Najlepszego Sportowca 2005 Roku” specjalna kapitu³a uzna³a mistrzyniê krêglarstwa Ewê Œwi¹tek, a w plebiscycie tygodnika „¯ycie Pleszewa” na „Najpopularniejszego Sportowca” najwiêcej g³osów czytelników zdoby³a lekkoatletka
Patrycja WoŸniak.
Gala fina³owa Sportowca Roku 2005 odby³a siê w restauracji „Stara Stajnia” w Zawidowicach. Nagrodê dla najpopularniejszej sportsmenki Patrycji
W kategorii „Najlepszy Sportowiec”
WoŸniak – nowoczesny aparat cyw czo³ówce znalaz³y siê:
frowy – ufundowa³o Starostwo Po1.
Ewa Œwi¹tek (krêglarstwo)
wiatowe w Pleszewie. W imieniu
2.
Agata Banaszak (krêglarstwo)
3.
Paulina PoŸniak (tenis sto³owy)
w³adz powiatu, nagrodê wrêczy³
Starosta Pleszewski Micha³ KaraW plebiscycie na „Najpopularniejlus. W czêœci artystycznej wyst¹szego Sportowca” triumfowa³y:
1.
Patryca WoŸniak (lekkoatletyka)
pi³ „Kabaret za piêæ dwunasta”
2.
Paulina PoŸniak (tenis sto³owy)
z Czermina.
(tw)

3.

Program Spotkania:
„Dzia³ania samorz¹du powiatowego w 2005 roku i plany na 2006 rok”
(prezentacja multimedialna) - p. Micha³ Karalus, Starosta Pleszewski
Informacja p. Andrzeja D³ugiewicza, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie
„Dostêpne formy pomocy dla rolnictwa” – p. Jacek Grycz, Kierownik Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie
„Programy rolnoœrodowiskowe, jako dodatkowe Ÿród³a dochodu” – p.Aleksandra Gramala – Kierownik Oddzia³u Wojewódzkiego Oœrodka Rolnictwa
w Marszewie
„Bezpieczeñstwo pracy na wsi” – p. Andrzej Zalewski, Sekretarz Regionalnej
Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym z Ostrowa Wlkp.
„Izby Rolnicze w s³u¿bie rolnictwa” – p. Krzysztof Nosal, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Oferta bezp³atnych szkoleñ dla rolników i mieszkañców wsi – p. Anna £uszczek,
Specjalista ds. Programów Europejskich w firmie Euro Consult z Kalisza
„Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego”
– p. Franciszek Sztuk, Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego SSWW

Edyta Skrzypniak (siatkówka)
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