III KADENCJA
INAUGURACYJNA SESJA RADY POWIATU III KADENCJI W PLESZEWIE

Koalicja zawi¹zana, starosta wybrany
Micha³ Karalus z PSL zosta³ ponownie wybrany Starost¹ Pleszewskim. Stanowisko Wicestarosty Powiatu Pleszewskiego po raz pierwszy objê³a kobieta - Dorota Czaplicka, rekomendowana
przez Stowarzyszenie „Razem dla Pleszewa”. W Zarz¹dzie Powiatu zasiedli ponadto: Maria Górczyñska (PSL), Marian Walczak (RdP) i Zbigniew Wochna (FSZP). Przewodnicz¹cym Rady Powiatu III kadencji jest Miros³aw Kuberka (RdP), a jego zastêpcami s¹ Florian Czajczyk (PSL)
i Zbigniew Rodek (FSZP). Pierwsza sesja Rady Powiatu III kadencji w Pleszewie odby³a siê
27 listopada. Koalicja rz¹dz¹ca PSL - RdP - FSZP liczy 14 radnych.
Rada Powiatu
w Pleszewie
III kadencji
2006 – 2010
Radni Komitetu
Wyborczego Polskiego
Stronnictwa Ludowego
Micha³ Karalus
Florian Czajczyk
Maria Górczyñska
Wojciech Maniak
Radomir Zdunek
Radni Komitetu
Wyborczego
Razem dla Pleszewa
Miros³aw Kuberka
Zenon Lisiak
Marian Walczak
Dariusz Szczepaniak
Radni Komitetu
Wyborczego Forum
Samorz¹dowego
Zbigniew Rodek
Krzysztof Szac
Zbigniew Wochna
Radni Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci
Bogdan Skitek
Henryk Woldañski

W Radzie Powiatu Pleszewskiego zawi¹za³a siê koalicja rz¹dz¹ca,
sk³adaj¹ca siê z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia
„Razem dla Pleszewa” oraz Forum
Samorz¹dowego Ziemi Pleszewskiej. Do klubów koalicyjnych przyst¹pi³o tak¿e kilku radnych z innych
komitetów wyborczych, zachowali oni
jednak swoj¹ przynale¿noœæ partyjn¹.
Klub PSL powiêkszy³ siê o radnego
Edmunda Stasiaka z „Samoobrony”,
a do klubu „RdP” wst¹pi³ Henryk Woldañski z SLD. Umowê koalicyjn¹
podpisa³ tak¿e radny Krystian Klak
z PiS. W sumie koalicja mo¿e liczyæ
na 14 g³osów w radzie, co daje jej
bezpieczn¹ wiêkszoœæ. Piêciu pozosta³ych radnych zachowa³o niezale¿noœæ. Na przewodnicz¹cego Komisji
Bezpieczeñstwa zgodzi³ siê Bogdan
Skitek z SLD.
Powiatowa sesja inauguracyjna
III kadencji odby³a siê w poniedzia³ek 27 listopada 2006 roku. Otworzy³ j¹ radny senior Florian Czajczyk
(PSL). Radni powiatowi z³o¿yli œlubowanie. Minut¹ ciszy uczczono
ofiary katastrofy górniczej w kopalni „Halemba” w Rudzie Œl¹skiej.

Po dokonaniu wyboru komisji
skrutacyjnej przyst¹piono do d³ugotrwa³ych procedur g³osowania nad
wyborami przewodnicz¹cego rady
i jego zastêpców, starosty i wicestarosty oraz cz³onków zarz¹du. Radni
ustalili tak¿e sk³ad obligatoryjnej komisji rewizyjnej, cz³onkostwo w czterech komisjach sta³ych i dwóch komisjach doraŸnych.
W III kadencji przewodnicz¹cym
Rady Powiatu w Pleszewie bêdzie
Miros³aw Kuberka (RdP). Na jego
zastêpców wybrano Floriana Czajczyka (PSL) i Zbigniewa Rodka
(FSZP). Funkcjê Starosty Pleszewskiego obj¹³ ponownie Micha³ Karalus (PSL) - starosta z II i wicestarosta z I kadencji. Na wicestarostê
zg³osi³ Dorotê Czaplick¹, dyrektor
I LO im. St. Staszica w Pleszewie,
rekomendowan¹ przez „RdP”. Radni zaakceptowali tê kandydaturê.
W piêcioosobowym zarz¹dzie powiatu zasi¹d¹ ponadto: Maria Górczyñska (PSL), Marian Walczak (RdP)
oraz Zbigniew Wochna (FSZP).
Pierwsza sesja Rady Powiatu
w Pleszewie nowej kadencji trwa³a
szeœæ godzin.
(tw)

Zarz¹d Powiatu
Pleszewskiego

Micha³ Karalus
Starosta Pleszewski

Dorota Czaplicka
Wicestarosta

Maria Górczyñska
Cz³onek Zarz¹du

Radni Komitetu
Wyborczego Mi³oœników
Ziemi Pleszewskiej
Edward Kubisz
Andrzej Madaliñski
Radny Komitetu
Wyborczego Samoobrona
Edmund Stasiak

Marian Walczak
Cz³onek Zarz¹du

Radny Komitetu
Wyborczego
Prawa i Sprawiedliwoœci
Krystian Klak
Radny Komitetu
Wyborczego Platformy
Obywatelskiej
£ukasz Jaroszewski

Nowy Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Pleszewie Miros³aw Kuberka i jeden z jego
zastêpców Florian Czajczyk

www.pleszew.starostwo.gov.pl
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Zbigniew Wochna
Cz³onek Zarz¹du
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Uroczyste zakoñczenie
II kadencji
XXXXVII sesja Rady Powiatu w Pleszewie by³a ostatni¹ w kadencji 2002-2006. Na pami¹tkê czteroletniej
dzia³alnoœci publicznej wszyscy radni otrzymali fli¿anki z herbem powiatu oraz ksia¿kê pt. „Powiat Pleszewski – II kadencja samorz¹du powiatowego 2002-2006”.
Podczas sesji 26 paŸdziernika Rada Powiatu m.in. przyjê³a
„Strategiê Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015”
oraz korektê bud¿etu.
Po¿egnalna sesja mia³a kilka uroczystych akcentów. Starosta Pleszewski Micha³ Karalus
otrzyma³ br¹zowy medal „Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju”,
przyznany przez Ministra Obrony Narodowej Rados³awa Sikorskiego. Wiceprzewodnicz¹cy
Sejmiku Wojewódzkiego Kazimierz Koœcielny uhonorowa³
medalami „Zas³u¿ony dla Województwa Wielkopolskiego” Prezesa Stowarzyszenia „Droga
i Bezpieczeñstwo” Ryszarda
Fon¿ychowskiego i prezesa
Chóru „Harmonia” Czes³awa
Gulczyñskiego.
Starosta Pleszewski podsumowa³ II kadencjê. W skrócie
przedstawi³ najwa¿niejsze inwestycje powiatu, osi¹gniêcia i sukcesy. Na pami¹tkê czteroletniej
dzia³alnoœci publicznej wszyscy
radni otrzymali fili¿anki z herbem
powiatu oraz ksi¹¿kê pt. „Powiat
Pleszewski – II kadencja samorz¹du powiatowego 2002-2006”.
Panie radne Maria Górczyñska,
Maria Pó³torak i Maria Lehmann
otrzyma³y ponadto bukiety ró¿.
Po zakoñczeniu obrad radni
i goœcie sesyjni wznieœli taost.
(tw)

Ryszard Fon¿ychowski i Czes³aw Gulczyñski
odznaczeni medalami „Zas³u¿onych dla Wielkopolski”

Ka¿dy z radnych II kadencji otrzyma³
pisemne podziêkowanie

Fili¿anka
na pami¹tkê
Takie porcelanowe fili¿anki z herbem Powiatu Pleszewskiego otrzymali na pami¹tkê wszyscy radni powiatu II kadencji.
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Z okazji zakoñczenia II kadencji Rady
Powiatu w Pleszewie wydano ksi¹¿kê, podsumowuj¹c¹ dzia³alanoœæ Powiatu Pleszewskiego w latach 2002-2006. Publikacja nawi¹zuje do podobnej, wydanej w 2002
roku na koniec I kadencji.

Promocja
ksi¹¿ki

- Ta publikacja stanowi dokumentacjê pracy
ostatnich czterech lat pracowitego Powiatu Pleszewskiego – podkreœli³ w przedmowie starosta
Micha³ Karalus. Podczas po¿egnalnej sesji Rady
Powiatu w Pleszewie 26 paŸdziernika 2006r. egzemplarze ksi¹¿ki otrzymali jej wspó³autorzy, radni powiatowi oraz goœcie sesyjni. - Ta ksi¹¿ka jest
potrzebna obserwatorom i badaczom rozwoju Powiatu Pleszewskiego, nauczycielom, dziennikarzom, studentom nauk
politologicznych i nie tylko,
przede wszystkim mieszkañcom - podkreœli³ starosta
pleszewski.
W sk³ad zespo³u redakcyjnego
ksi¹¿ki wesz³o dwadzieœcia osób.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze 103 stron. Jest bogato
ilustrowana. Zawiera ponad 180 kolorowych zdjêæ,
sporo wykazów, tabel i wykresów. Ksi¹¿kê podzielono na osiem rozdzia³ów: I. Rys historyczny Powiatu Pleszewskiego, II. W³adze Powiatu Pleszewskiego w kadencji 2002-2006, III. Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Najbardziej obszerny jest
rodzia³ IV, który zawiera czternaœcie artyku³ów
o dzia³alnoœci Powiatu Pleszewskiego w II kadencji. Dotycz¹ one m.in. bud¿etu, inwestycji (w tym
drogowych), maj¹tku powiatu, dzia³alnoœci w sferze s³u¿by zdrowia, pomocy spo³ecznej, oœwiaty,
przeciwdzia³aniu bezrobociu, ochrony praw konsumenta, wspó³pracy zagranicznej i promocji.
Kolejne rozdzia³y przeznaczone zosta³y na zdjêcia grupowe pracowników poszczególnych szkó³
i jednostek organizacyjnych powiatu (R. V), fotografie portretowe wszystkich radnych powiatowych
II kadencji (R. VI). Rozdzia³ VII to kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ z lat 2003-2006. Rozdzia³
ostatni zatytu³owany jest „Urzêdnicy prywatnie”,
a jedn¹ z ciekawostek s¹ zdjêcia sympatycznych
„powiatowych bliŸniaków” - dzieci pracowników
starostwa.
(tw)

www.pleszew.starostwo.gov.pl
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Synowie na medal
Medale „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”
otrzymali rodzice – mieszkañcy Powiatu
Pleszewskiego, których co najmniej trzech
synów pe³ni³o lub nadal pe³ni czynn¹ s³u¿bê wojskow¹.
Wrêczenie medali odby³o siê 13 grudnia
2006r. w Pleszewie i Dobrzycy. Do Starostwa
Powiatowego w Pleszewie zaproszono osoby nominowane do odznaczenia z gmin: Pleszew, Czermin, Chocz, Giza³ki i Go³uchów.
Dla równie licznej grupy rodziców z gminy Dobrzyca zorganizowano odrêbn¹ uroczystoœæ
w dobrzyckim GCK.
Srebrnymi medalami Ministerstwo Obrony Narodwej odznaczy³o 67 osób, a siedmioro rodziców, którzy wychowali a¿ piêciu lub
szeœciu synów – ¿o³nierzy, otrzyma³o z³ote
Grupa odznaczonych z gm. Pleszew

Odznaczone z³otymi medalami: Czes³awa
Bestra, Maria Wojtkowiak oraz
Helena Pierœciñska z gminy Dobrzycy

medale. Byli to: Anna i Kazimierz Kubiakowie z Kowalewa, Regina i Jan Lont z ¯al,
Czes³awa Bestra, Maria Wojtkowiak z Trzebowej oraz Helena Pierœciñska z Dobrzycy.
W imieniu resortu obrony medale wrêczy³ mjr. Roman S³awik z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Kaliszu. „Nadanie medalu
jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania
Kieorwnictwa Resortu Obrony Narodowej
i ca³ej armii dla rodziców, których synowie
godnie i uczciwie pe³nili lub pe³ni¹ s³u¿bê

wojskow¹ i nie uchylali siê od spe³nenia tego
obywatelskiego obowi¹zku” – czytamy w decyzji Ministra Obrony Narodowej Rados³awa Sikorskiego. Rozkaz ministra odczytywa³
chor¹¿y Jacek Banasiak.
Gratulacje odznaczonym z³o¿yli starosta
Micha³ Karalus, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Pleszewie Florian Czajczyk oraz
wójtowie gmin, którzy towarzyszyli swoim
mieszkañcom w tej uroczystej chwili.
(tw)

Muzeum Piekarstwa zaprasza!
Pleszewski mistrz piekarstwa Tomasz
Vogt za³o¿y³ Muzeum Piekarstwa przy ul.
Tyniec w Pleszewie. Uroczyste otwarcie
placówki nast¹pi³o 3 wrzeœnia 2006 roku.
Jest to pi¹te ju¿ muzeum na terenie Powiatu Pleszewskiego. Specjalnym dekretem stylizowanym Starosta Pleszewski
przyzna³ Tomaszowi Vogtowi tytu³ „Pracowitego Pleszewianina”.
Muzeum Piekarstwa zosta³o urz¹dzone w pomieszczeniach dawnej piekarni,
która funkcjonowa³a od 1913 roku. Gospodarze obiektu wystawili na pokaz m.in. historyczne dokumenty Pleszewskiego Cechu Piekarskiego z 1784 roku, zabytkowe sprzêty do
wyrobu ciast, foremki piekarnicze z pocz¹tku XX wieku, stary szyld
zak³adu z lat 50-tych, wagi, archiwalne fotografie i dyplomy. Najcenniejszym eksponatem jest tzw. piec piersiowy, który s³u¿y³ a¿ piêciu
pokoleniom rodziny Vogtów. Uroku ca³emu muzeum dodaje autentyczna
studnia, która przez lata zaopatrywa³a zak³ad w wodê g³êbinow¹.
Muzeum czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 10.00 - 18.00.
Po wczeœniejszym uzgodnieniu grupy zorganizowane lub wycieczki mog¹
wzi¹æ udzia³ w pokazowym wypieku bu³ek lub chleba.
(tw)

www.pleszew.starostwo.gov.pl
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N A G R O D Y P O W I AT U P L E S Z E W S K I E G O
CERTYFIKAT SYSTEMU
ZARZ¥DZANIA JAKOŒCI¥
ISO 9001-2001

CERTYFIKATY LEGALNOŒCI
OPROGRAMOWANIA
FIRMY MICROSOFT
I COMP NET
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
otrzyma³o certyfikat Microsoft License
Management oraz certyfikat „Jestem Legalny” firmy Comp Net. Oba dokumenty
potwierdzaj¹, ¿e nasz urz¹d pracuje na
legalnych programach komputerowych
oraz wdro¿y³ i stosuje odpowiednie zasady w zakresie zarz¹dzania oprogramowaniem i licencjami. Audyt komputerowy
w starostwie zosta³ przeprowadzony 23 i 24
paŸdziernika przez firmê Comp Net - autoryzowanego przedstawiciela Microsoftu.
Uroczystoœæ wrêczenia certyfikatów legalnoœci oprogramowania odby³a siê 2 listopada 2006r. Oprócz Starostwa Powiatowego otrzyma³y je tak¿e dwie jednostki
organizacyjne powiatu: Powiatowy Oœrodek
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
oraz Powiatowy Urz¹d Pracy.

System Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO by³
wdra¿any w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie od 15 lipca 2006r. pod kierunkiem firmy DGA Doradztwo Gospodarcze. Pe³nomocnikiem Zarz¹du Powiatu
ds. wdra¿ania systemu ISO by³a sekretarz powiatu Bogus³awa Pra¿ucha. Proces wymaga³ ogromnego zaanga¿owania
wszystkich pracowników poszczególnych
wydzia³ów. W dniach 23-24.10.2006r.
odby³ siê audyt zewnêtrzny SZJ wg
normy ISO 9001-2001, przeprowadzony przez audytora Polskiego Centrum
Badañ i Certyfikacji S.A. z Warszawy.
Audyt przebieg³ pomyœlnie i potwierdzi³
spe³nianie wymagañ normy przez pracowników urzêdu. Certyfikat ISO zosta³
przyznany na okres trzech lat.
W ramach systemu opracowano
i wdro¿ono „Politykê jakoœci” oraz tzw.
„Ksiêgê jakoœci”. W urzêdzie obowi¹zuje ³¹cznie 26 procedur jakoœciowych
w dziedzinach: planowanie pracy starostwa (PP), obs³uga klienta (OK), obs³uga administracyjna (OA), zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi (ZZ) oraz zarz¹dzanie i doskonalenie systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ (NS)
Zgodnie z wymogami systemu ISO
prowadzone s¹ tak¿e badania zadowolenia interesantów z obs³ugi w urzêdzie. Interesanci proszeni s¹ o wype³nianie anonimowych ankiet, oceniaj¹c jakoœæ i terminowoœæ za³atwienia sprawy, zaanga¿owanie lub kompetencje urzêdników. Jako
¿e doskonalenie SZJ jest procesem ci¹g³ym, starosta pleszewski wyda³ zarz¹dzenie powo³uj¹ce zespó³ pracowników
na tzw. audytorów wewnêtrznych.
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WYRÓ¯NIENIE AKCJI
„PRZEJRZYSTA POLSKA”
ZA REALIZACJÊ ZADAÑ
DODATKOWYCH

Powiat Pleszewski przyst¹pi³ w ubieg³ym
roku do akcji masowej „Przejrzysta Polska”,
zorganizowanej przez „Gazetê Wyborcz¹”,
której patronowa³y Fundacja Agora, Fundacja
Batorego, Polsko - Amerykañska Fundacja
Wolnoœci, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Celem akcji by³o ugruntowanie w samorz¹dach zasad przejrzystoœci, braku tolerancji dla
korupcji, partycypacji spo³ecznej, przewidywalnoœci, fachowoœci i rozliczalnoœci.
Starostwo Powiatowe w Pleszewie wype³ni³o szeœæ zadañ obowi¹zkowych tej akcji. Urz¹d opracowa³ i przyj¹³ kodeks etyczny pracowników, program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, procedury naboru na wolne stanowiska urzêdnicze oraz
karty us³ug œwiadczonych w samorz¹dzie.
Opublikowa³ w internecie informacjê o strategii rozwoju powiatu oraz wyda³ i rozpropagowa³ bezp³atny informator bud¿etowy.

Jednoczeœnie starostwo podjê³o siê realizacji trzech zadañ nieobowi¹zkowych, dodatkowych tj: uruchomienia samorz¹dowego serwisu informacyjnego w internecie,
stworzenia „mapy aktywnoœci” organizacji
pozarz¹dowych oraz identyfikacji i przygotowania procedur kluczowych procesów.
Certyfikat „Przejrzystej Polski” starostwo w Pleszewie otrzyma³o w marcu
w Warszawie. W paŸdzierniku organizatorzy akcji wyróŸnili nasz urz¹d „za podjêcie zadañ fakultatywnych”. Wyró¿nienie
odebra³a sekretarz Powiatu Bogus³awa
Pra¿ucha.
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N A G R O D Y P O W I AT U P L E S Z E W S K I E G O
POWIAT PLESZEWSKI
- LIDER INWESTYCJI

SZPITAL SP ZOZ
W PLESZEWIE

I NAGRODA
W KONKURSIE
LASÓW PAÑSTOWYCH
ZA PROJEKT
PASÓW ŒRODPOLNYCH
W FABIANOWIE

- 1 m.W WIELKOPOLSCE
I 17 m. W POLSCE
W RANKINGU INWESTYCYJNYM
PISMA „WSPÓLNOTA”

- 1 m. W WOJEWÓDZTWIE
I 7. m W KRAJU
W RANKINGU
„RZECZPOSPOLITEJ”

Powiat Pleszewski jest najlepszy
w Wielkopolsce, a w kraju zajmuje
17 miejsce w rankingu „Inwestycje w infrastrukturê techniczn¹”, opublikowanym przez Pismo Samorz¹du Terytorialnego „WSPÓLNOTA” nr 41 z 14 paŸdziernika 2006r. W tabeli dwudziestu najlepiej
inwestuj¹cych powiatów nie znalaz³ siê
¿aden inny powiat z Wielkopolski. Powiat
Pleszewski prowadzi wiêc w tej klasyfikacji
w ca³ym województwie, utrzymuj¹c pozycjê lidera z ubieg³orocznego rankingu.

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 249 z 24
paŸdziernika 2006r. opublikowano najnowszy ranking najlepszych szpitali w Polsce
pt. „Bezpieczne szpitale”. Lista powstaje we
wspó³pracy z Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Pleszewski szpital okaza³ siê najlepszy
wœród szpitali publicznych w Województwie Wielkopolskim, a w kraju zaj¹³ wysokie 7 miejsce. Rok temu by³ na 17 pozycji, a dwa lata temu na 19.

Ranking pt. „Inwestycje samorz¹dów
w infrastrukturê techniczn¹” zosta³ opracowany w Zak³adzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy raportu poddali analizie wydatki samorz¹dów na infrastrukturê techniczn¹ tj. transport, gospodarkê komunaln¹ i mieszkaniow¹
w przeliczeniu na 1 mieszkañca, liczone jako
œrednia z trzech lat 2003-2005. Poniewa¿
zadaniem samorz¹du powiatowego nie jest
gospodarka komunalna ani mieszkaniowa,
wysok¹ pozycjê nasz powiat zawdziêcza
du¿ym nak³adom na inwestycje drogowe. Do
najwiêkszych inwestycji Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie transportu w tym okresie nale¿a³y modernizacje nastêpuj¹cych
dróg: Pleszew-Chocz, Brzezie - Janków,
Kuczków - Wszo³ów, droga z Dobrzycy do
granicy z Powiatem Krotoszyñskim. Ogó³em
na inwestycje drogowe Powiat Pleszewski
wyda³ w latach 2003-2005 ponad 13 mln
(tj. 13.266.865 z³), co daje œrednio rocznie
a¿ 70,95 z³ / 1 mieszkañca. W poszczególnych latach wydatki te kszta³towa³y siê
nastêpuj¹co: 2003r. - 3.940.199 z³, 2004r.
- 5.336.510 z³, 2005r. - 3.990.156 z³

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Autorzy rankingu oceniali m.in. bezpieczeñstwo eksploatacji obiektów szpitalnych,
kondycjê finansow¹ szpitala, plany inwestycyjne, system sterylizacji, wyposa¿enie sal
operacyjnych i bloku operacyjnego, mo¿liwoœæ leczenia pacjenta w stanach nag³ych,
diagnostykê, system informatyczny, politykê lekow¹, jakoœæ us³ug medycznych, posiadane certyfikaty, komfort pobytu pacjentów na oddzia³ach oraz kwalifikacje personelu medycznego.
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Starostwo Powiatowe w Pleszewie
odnios³o sukces
w ogólnopolskim
konkursie ekologicznym „I Ty
posadŸ swoje
drzewko”. W kategorii projektów zadrzewieniowych wygra³ „Projekt rekonstrukcji i ochrony
pasów sródpolnych - wiatroch³onnych w Fabianowie (gm. Dobrzyca)”. Oprócz dyplomu i statuetki, nasz powiat otrzyma³ nagrodê finansow¹ oraz prawo u¿ywania logo
„Przyjaciel lasu”.
Organizatorem konkursu by³a Generalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych, Instytut
Badawczy Leœnictwa oraz Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewiectwa. Centralna Komisja Konkursowa
wy³oni³a laureatów konkursu na posiedzeniu 6 paŸdziernika 2006 roku.

Konkurs zorganizowano pod has³em
„I Ty posadŸ swoje drzewko”. Projekt rekonstrukcji unikatowych œródpolnych pasów
zadrzewieñ w Fabianowie zdoby³ pierwsz¹
nagrodê w kategorii „projekty zadrzewieniowe”. Nagrodzony projekt zosta³ opracowany przez Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Leœnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Komisja konkursowa podkreœli³a, ¿e jest to profesjonalny projekt rekonstrukcji zniszczonych zadrzewieñ œródpolnych, którego realizacja
przyniesie odczuwalne efekty ekologiczne, a zw³aszcza przyczyni siê do ograniczenia tzw. wietrznej erozji gleby. Nagrodê w wysokoœci 5.000 z³ powiat przeznaczy na dodatkowe nasadzenia krzewów
w Fabianowe.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a
siê 8 listopada w Centrum Informacyjnym
Lasów Pañstwowych w Warszawie.
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INWESTYCJE DROGOWE

Nowe drogi, ulice i chodniki
Powiat Pleszewski zrealizowa³ kilka wa¿nych inwestycji drogowych. Zakoñczono przebudowê drogi Taczanów - Bronów na odcinku prawie 4 km o wartoœci 1,25 mln z³. Zmodernizowano tak¿e ul. Sienkiewicza
w Pleszewie, drogê w Soœnicy oraz chodniki w Karsach, Kucharkach i Karminie, Wierzchach i Choczu.
Budowa chodnika Karsy - Kucharki. 7 listopada nast¹pi³o oficjalne oddanie do u¿ytku
chodnika przy drodze powiatowej, który po³¹czy³ dwie s¹siednie wsie Karsy i Kucharki
w gminie Go³uchów. Deptak ma d³ugoœæ 2 km.
Inwestycja poch³onê³a 420.000 z³. Sfinansowa³y j¹ po po³owie Powiat Pleszewski (210.000
z³) i gmina Go³uchów (210.000 z³). Prace wykona³ Zak³ad Gospodarki Komunalnej z Go³uchowa.
Przebudowa chodnika w Karminie wraz
z wykonaniem przejœcia dla pieszych przy szkole. W obrêbie przejœcia powsta³o po kilkadziesiat
metrów chodnika z kostki brukowej po jednej i drugiej stronie drogi. Budowê chodnika powiat zleci³
Przedsiêbiorstwu Komunalnemu z Czermina.
Koszt inwestycji to 50.000 z³. Prace zakoñczono
20 listopada.

Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie wraz z chodnikami po obu stronach ulicy. Nowa
nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki z kostki brukowej zosta³y po³o¿one na odcinku 500 m od
ul. Kolejowej do ul. Rynek. Inwestycja kosztowa³a 305.000 z³, z czego Powiat Pleszewski zap³aci³ 215.000 z³, a MiG Pleszew 90.000 z³. Przetarg na tê inwestycjê wygra³o Przedsiêbiorstwo
Komunalne z Pleszewa. Podwykonawc¹ prac bitumicznych by³a firma PRD z Ostrowa Wlkp.
Odbiór techniczny nast¹pi³ 1 grudnia.

Przebudowa drogi Pleszew - Bronów na d³ugoœci 3,7 km w dwóch odcinkach: Taczanów I
- Lubomierz (1.950 m) i Bógwidze - Bronów (1.750 m). Wartoœæ inwestycji to 1.250.000 z³. Œrodki
pochodzi³y z Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje na drogach samorz¹dowych (600.000 z³),
Powiatu Pleszewskiego (500.000 z³) i UMG Pleszew (150.000 z³). Wykonawc¹ nowej nawierzchni
by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Ostrowa Wlkp. Roboty bitumiczne zosta³y ju¿ zakoñczone. Do wykoñczenia zosta³y jeszcze pobocza. Prace zakoñczy³y siê 10 grudnia.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3090 P £ukom-Giza³ki w miejscowoœci Wierzchy (gm. Giza³ki) o d³ugoœci 130 metrów bie¿¹cych wraz z zatok¹ autobusow¹
przed szko³¹. Koszt to 80.000 z³. Odbiór techniczny nast¹pi³ na pocz¹tku grudnia. Opracowana jest dokumentacja na ca³y 500-metrowy
odcinek od szko³y do przystanku PKS, obejmuj¹ca wykonanie wjazdów do posesji i przykrycie rowu.
Przebudowa dojœcia do cmentarza tj. 230
metrów bie¿¹cych chodnika przy ul. Grodzieckiej
w Choczu (droga powiatowa Chocz-Ciœwica).
Prace zakoñczono w paŸdzierniku przed Dniem
Wszystkich Œwiêtych. Przebudowa kosztowa³a
50.000 z³, a wykona³ j¹ Zak³ad Komunalny „COM”
z Chocza.
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Nowa nak³adka asfaltowa w miejscowoœci Soœnica. Asfalt po³o¿ono na d³ugoœci
1,4 km - na najbardziej zniszczonym odcinku. Inwestycja kosztowa³a 300.000 z³.
Wiêkszoœæ tej kwoty wyasygnowa³ ze swojego bud¿etu Powiat Pleszewski. 50.000 z³
pochodzi³o z dotacji Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. Prace wykona³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Jarocina.

Herb w chodniku
Powiat Pleszewski od chwili swojego powstania tj.
od 1999 roku przeprowadzi³ modernizacjê ponad 50
km dróg powiatowych. Aby podkreœliæ wysi³ek inwestycyjny samorz¹du powiatowego najwa¿niejsze, wyremontowane w ostatnich latach drogi, ulice powiatowe i
chodniki zostan¹ specjalnie oznakowane. W nawierzchniê zostan¹ wmontowane tablice ze stali kwasoodpornej 20 cm x 20 cm z herbem powiatu i napisem “Sfinansowano z bud¿etu Powiatu Pleszewskiego”. Projekt zosta³ zatwierdzony przez Zarz¹d Powiatu. P³ytki
s¹ wykonywane w warsztatach Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Pleszewie na nowej obrabiarce numerycznej. W pierwszej kolejnoœci oznakowano ulice:
Poznañsk¹, Kalisk¹ i Sienkiewicza w Pleszewie.
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Starosta Micha³ Karalus podczas rozmowy
z proboszczem Wies³awem Kondratowiczem

W³adze Powiatu Pleszewskiego zobowi¹za³y siê do wyburzenia starego parkanu przy koœciele w Kowalewie i wybudowania nowego w zamian za pozyskanie do powiatowego zasobu nieruchomoœci gruntu
koœcielnego tj. dzia³ki o powierzchni 0,1219
ha z przeznaczeniem na poszerzenie pobliskiego skrzy¿owania. Ju¿ w ubieg³ym
roku Starosta Pleszewski Micha³ Karalus i
wicestarosta Szczepan Wojtczak podpisali

z proboszczem parafii pw. œw. Bart³omieja
w Kowalewie ksiêdzem Wies³awem Kondratowiczem stosowan¹ umowê notarialn¹
o nieodp³atnym przekazaniu dzia³ki. W najbli¿szych latach skrêt na Dobrzycê zostanie poszerzony i z³agodzony, a wszystko po
to, aby poprawiæ bezpieczeñstwo ruchu drogowego w tym miejscu.
Budowa ogrodzenia kosztowa³a powiat
108.410 z³. Wykonawc¹ by³ Zak³ad Remon-

Stypendia Marsza³ka
Województwa
Trzech uczniów i dwóch studentów z Powiatu Pleszewskiego otrzyma³o stypendia
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego.
Ceremonia wrêczenia stypendiów dla m³odzie¿y z po³udniowej Wielkopolski odby³a siê w poniedzia³ek 6 listopada w Kaliszu. Dokumenty o przyznaniu pomocy finansowej wrêcza³ Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego Józef Racki.
Nagrodzonej m³odzie¿y z Powiatu Pleszewskiego
gratulowa³ Starosta Pleszewski Micha³ Karalus.
Uchwa³y w sprawie przyznania stypendiów
uczniom i studentom Zarz¹d Województwa podj¹³
26 paŸdziernika 2006r.
Z Powiatu Pleszewskiego otrzyma³o je piêæ
osób:
I. Uczniowie – w wysokoœci 250, - z³. miesiêcznie (na cztery miesi¹ce IX, X, XI, XII
2006r.):
1. Lidia Krauz – I LO Pleszew
2. Miros³aw Ratajczak – ZSRCKU Marszew
3. Alina Pó³torak – ZST Pleszew
II. Studenci - w wysokoœci 300, - z³. miesiêcznie (na trzy miesi¹ce X, XI, XII 2006r.)
1. Ewa Zajdowicz – UAM Poznañ
2. Tomasz Szczeœniak – UAM Poznañ

towo - Budowlany Henryka Krysztofiaka
z Pleszewa. Starostwo Powiatowe w Pleszewie zleci³o tak¿e wycinkê krzewów
i przesadzenie drzew, które zas³ania³y widocznoœæ kierowcom na tym skrzy¿owaniu.
Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia wyniós³
w sumie 130.376 z³. (wybudowanie nowego parkanu, przygotowanie dokumentacji
projektowej i specyfikacji przetargowej,
nadzór budowlany, usuniêcie drzew i krzewów, uporz¹dkowanie terenu)
Ogrodzenie jest metalowe na cokole
z ceg³y klinkierowej. Ma d³ugoœæ 180 metrów. Krótki odcinek od strony wejœcia g³ównego do koœcio³a (a wiêc nie od strony drogi powiatowej) zosta³ wybudowany na koszt
parafii.
(tw)

Dobre pomys³y
Powiatu Pleszewskiego
Urz¹d Gminy w Komornikach wyda³ kreskówkê edukacyjno-promocyjn¹,
wzorowan¹ na kolorowance z Powiatu Pleszewskiego.
Na 1 czerwca Starostwo Powiatowe w Pleszewie zrobi³o dzieciom niespodziankê i wyda³o kolorowankê promocyjn¹ pt. „Z Misiem Powiatkiem przez
Powiat Pleszewski”. Najm³odsi otrzymali je w prezencie wraz z czerwcowym
numerem tygodnika „¯ycie Pleszewa”. Malowanka spotka³a siê z uznaniem
pedagogów przedszkolnych i bibliotekarzy. Niedawno podobn¹ kolorowankê
wyda³ Urz¹d Gminy w Komornikach w Powiecie Poznañskim. - Cieszymy siê,
¿e nasz pomys³ znalaz³ naœladowców. Pani dyrektor jednego z poznañskich
przedszkoli, jednoczeœnie radna z Komornik, zwróci³a siê do nas oficjalenie z
zapytaniem, czy mo¿e skorzystaæ z koncepcji naszej kolorowanki, niektórych
rysunków i rymowanek. Chêtnie wyraziliœmy na to zgodê - t³umaczy Tomasz
Wojtala, rzecznik prasowy starostwa i wspó³autor pleszewskiej malowanki.
Bohaterem kreskówki z Komornik jest Miœ TEDO. Pleszewska kolorowanka
opowiada³a o przygodach Misia POWIATKA.
(tw)

(tw)
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WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA

„Poznajmy naszych
s¹siadów”
40-osobowa delegacja z Powiatu Pleszewskiego,
z³o¿ona z seniorów Polskiego Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów, cz³onkiñ Kó³ Gospodyñ Wiejskich i so³tysów, goœci³a w partnerskim Powiecie Ammerland
w Niemczech. Polskiej delegacji przewodniczy³ Starosta Pleszewski Micha³ Karalus. W sk³adzie delegacji by³y tak¿e siostry zakonne Immaculata i Alodia z pleszewskiego Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Najœwiêtszej Marii Panny.

Polscy seniorzy obejrzeli wystêpy saksoñskiego zespo³u folklorystycznego.
Byæ mo¿e zespó³ wyst¹pi w przysz³ym roku w Pleszewie

Powiat Pleszewski wspó³pracuje z powiatem niemieckim od
6 lat. W tym roku, w dniach 5-8 paŸdziernika, po raz pierwszy dosz³o do spotkania œrodowiska emerytów, rencistów i kobiecych organizacji wiejskich z obu zaprzyjaŸnionych samorz¹dów.
Goœcie z Polski zostali przyjêci w urzêdzie powiatowym przez
starostê Ammerland - pana Jörga Bensberga, przewodnicz¹cego
Powiatowej Rady Seniorów - pana Jan Adena oraz koordynatorkê
dzia³alnoœci seniorów w Ammerland - pani¹ Anne Kleinschmidt.
Polska grupa zwiedzi³a miasto powiatowe Westerstede, miejscowe biuro seniorów oraz dom pomocy i centrum dla osób starszych. Podczas spotkania Polacy œpiewali polskie pieœni biesiadne, a Niemcy swoje. Trzy utwory emerytki z Pleszewa zaœpiewa³y
po niemiecku. W koœciele ewangelickim pleszewscy seniorzy wys³uchali koncertu muzyki Mozarta w wykonaniu Cappella Vocale
Westerstede e. V. Cz³onkowie delegacji odwiedzili tak¿e oœrodek
kuracyjny i specjalistyczn¹ Klinikê Reumatologiczn¹ i Rehabilitacyjn¹ w Bad Zwischenahn. Obejrzeli tak¿e wzorcowe mieszkanie,
przystosowane dla osób starszych i niepe³nosprawnych.
Polska delegacja mia³ okazjê p³yn¹æ statkiem wycieczkowym
po jeziorze Zwischenahner Meer. Podczas spotkania w zabytkowej
chacie regionalnej Polacy obejrzeli wystêpy miejscowego zespo³u
folklorystycznego.
Wyjazd do Niemiec grupy seniorów z Powiatu Pleszewskiego
dofinansowany by³ ze œrodków Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Za rok, w ramach rewizyty, planuje siê przyjazd do Powiatu Pleszewskiego grupy niemieckich seniorów. Do odwiedzenia Pleszewa jest ju¿ chêtna grupa 50 emerytów z Niemiec.
(tw)
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Gest pojednania
Na kilka dni przed Œwiêtem Niepodleg³oœci z krótk¹ nieoficjaln¹ wizyt¹ przebywa³a w Powiecie Pleszewskim delegacja
ukraiñska z Ro¿yszcze na Wo³yniu. Wizyta by³a krótka ale bardzo wymowna symbolicznie. Goœcie z Ukrainy odwiedzili cmentarz parafialny w Soœnicy, gdzie z³o¿yli wieniec kwiatów pod pomnikiem 131 polskich mieszkañców Berezowicy Ma³ej i innych
wsi ko³o Zbara¿a na Kresach Wschodnich, wymordowanych
w 1944 roku przez nacjonalistów ukraiñskich. Ci, co ocaleli
z pogromu, uciekli i osiedlili siê w Soœnicy. W latach 90-tych potomkowie ofiar postawili im pomnik. Kszta³t i napisy na obelisku
powsta³y dziêki pomocy Micha³a Karalusa, wóczas dyrektora muzuem w Dobrzycy. Poprosili go o to Berezowiczanie i Soœniczanie. Projekty tablic wykona³ nie¿yj¹cy ju¿ Józef Witkowski z Go³uchowa.
Po 62 latach od tamtych tragicznych wydarzeñ pierwsza ukraiñska delegacja z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem i odda³a ho³d ofiarom ukraiñskiego terroru. Starosta Ro¿yszcze Oleh Sawczuk z³o¿y³ wieniec z bia³ych i czerwonych kwiatów. Towarzyszy³ mu jego
zastêpca Wasyl Szewczuk oraz kierowniczka wydzia³u prawnego Urzêdu Rejonowego w Ro¿yszcze Ina Woroñski. Starosta
pleszewski Micha³ Karalus i wójt gminy Dobrzyca Zdzis³aw WoŸniak zapalili znicze.
- To bardzo szlachetny i potrzebny gest - uwa¿a starosta
pleszewski Micha³ Karalus,
gospodarz wizyty. - Nie da
siê wymazaæ krzywd. Trzeba pamiêtaæ o historii
i zachowaæ pamiêæ o ofiarach. Ale ¿yjemy w XXI
wieku i musimy patrzeæ
w przysz³oœæ. Je¿eli chcemy ¿yæ obok siebie w pokoju i wspó³pracowaæ, potrzebne jest wybaczenie.
Dziœ przyszed³ czas na pojednanie miêdzy narodem
polskim i ukraiñskim – podkreœli³ starosta.

Ukraiñska delegacja z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem ofiar ukraiñskiego
nacjonalizmu w Soœnicy

Dzieñ wczeœniej 8 listopada goœcie z Ukrainy uczestniczyli
w obchodach 15-lecia chóru „Ave Sol” w pleszewskim liceum.
W czwartek rano pojechali do Soœciny na cmentarz. Potem zwiedzali Przedsiêbiorstwo Komunalne w Pleszewie i oczyszczalniê
œcieków w Zielonej £¹ce. Odwiedzili te¿ gminê Go³uchów. (tw)

www.pleszew.starostwo.gov.pl

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI

„Radoœæ Niepodleg³oœci”
z Waldemarem Malickim
Wybitny polski pianista Waldemar Malicki wyst¹pi³ 11 listopada w Pleszewie z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci. Aula pleszewskiego liceum by³a wype³niona po brzegi. Wystêpu przysz³o wys³uchaæ ponad 400 osób.

Waldemar Malicki przy fortepianie

Obchody Dnia Niepodleg³osci w Pleszewie rozpoczê³y siê ju¿ przed po³udniem.
Mieszkañcy modlili sie za Ojczyznê podczas mszy œw. w koœciele pw. Œciêcia œw.
Jana Chrzciciela. Po nabo¿eñstwie delegacje w³adz powiatu, miasta, organizacji kombatanckich, spo³ecznych i politycznych z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów w Miejscach Pamiêci Narodowej: pod koœcielnym epitafium poleg³ych w Powstaniu Wielkopolskim, na grobie ks. Kazimierza Niesio³owskiego oraz
pod tablic¹ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kowalewie.
Na godzinê 18.00 zaplanowano uroczysty koncert wybitnego pianisty Waldemara Malickiego w auli LO. Organizatorem
koncertu by³o Starostwo Powiatowe w Pleszewie, a honorowy patronat obj¹³ starosta pleszewski. Tu¿ przed wystêpem
gwiazdy mia³y miejsce dwie krótkie ceremonie. Oficjalnie wrêczono stypendia Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego
uczennicom z Powiatu Pleszewskiego,
a kombatant Franciszek Iwanicki ze Zwi¹zku Inwalidów Wojennych otrzyma³ od wojewody srebrny medal „Opiekuna Miejsc
Pamiêci Narodowej”.

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Pami¹tkowe zdjêcie artysty i organizatorów koncertu

Starosta Micha³ Karalus wyg³osi³ przemowê okolicznoœciow¹ pt. „Radoœæ Niepodleg³oœci”. Zauwa¿y³, ¿e Polacy nie potrafi¹ cieszyæ siê z daru wolnoœci i niepodleg³oœci, ani radoœnie obchodziæ tego œwiêta. Nastêpnie zapowiedzia³ wystêp Waldemara Malickiego, znakomitego pianisty
i wirtuoza. Waldemar Malicki koncertuje na
najbardziej renomowanych scenach muzycznych ca³ego œwiata, nagrywa p³yty
i wystêpuje w telewizji. Trzykrotnie zdobywa³ „Fryderyka” - nagrodê przemys³u fonograficznego. Du¿¹ popularnoœæ przynios³o mu prowadzenie programu telewizyjnego „Co tu jest grane?” w stylu „muzyka
z humorem”.
Przez dwie godziny Waldemar Malicki
z gracj¹ i uœmiechem gra³ œwiatowe standardy muzyki klasycznej oraz swoje w³asne
„przeróbki” tych utworów. Dla ¿artu zagra³
np. ¿a³obn¹ wersjê Marszu Mendelsona
oraz hymn Unii Europejskiej w kilku aran¿acjach: francuskiej i niemieckiej, a nawet
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rosyjskiej i chiñskiej. Publicznoœæ ¿ywo reagowa³a na jego dowcipy. Artysta zebra³
gromkie brawa. W podziêkowaniu za wyj¹tkowy koncert starosta pleszewski Micha³
Karalus ofiarowa³ pianiœcie okaza³¹ roœlinê
w doniczce. - Poniewa¿ jest pan „wirtuozem
przewrotnoœci”, nie dajemy cietych kwiatów,
lecz doniczkowe... - t³umaczy³ starosta.
Waldemar Malicki odpowiedzia³ równie¿
¿artem: Chcecie, ¿eby mi palma odbi³a?
Dwukrotnie zagra³ na bis. Artysta przyzna³
publicznie, ¿e fortepian Bechstein 190 A,
na którym zagra³, to bardzo dobrej klasy fortepian koncertowy. - Tak profesjonalnego
sprzêtu nie ma wiele powiatów, a nawet
du¿ych miast w Polsce - powiedzia³ goœæ.
Fortepian kupiono za 96.000 z³, w tym
60.000 przekaza³ powiat, 30.000 - miasto,
resztê do³o¿yli sponsorzy. Pomys³ na kupno fortepianu koncertowego dla Powiatu
Pleszewskiego zrodzi³ siê podczas Œwiêta
Niepodleg³oœci dok³adnie rok temu.
(tw)
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Na innowacje

i transfer wiedzy

Dy¿urny
konserwator
zabytków

Dobra wspó³praca Eurocentrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci w Pleszewie oraz Starostwa Powiatowego przynosi efekty. Nowy projekt rozwoju pleszewskiego klastera kotlarskiego otrzyma³ w ramach
ZPORR dofinansowanie w wysokoœci 655.531 z³ z EFS
i bud¿etu pañstwa.
Pleszewscy producenci kot³ów c.o.
wezm¹ udzia³ w szkoleniach, warsztatach,
wizytach studialnych oraz poka¿¹ swoje
wyroby na targach MTP „Instalacje 2008”.
Planowane s¹ badania rynku, za³o¿enie tzw.
„biblioteki dobrych praktyk” oraz rozbudowa
serwisu internetowego. O sukcesie poinformowali na specjalnej konferencji prasowej
starosta pleszewski Micha³ Karalus oraz
dyrektor Eurocentrum oddzia³ Pleszew Micha³ Kuberka.
Pleszewski projekt pod nazw¹ „Uruchomienie us³ug transferu technologii i kojarzenia partnerów do wspó³pracy z MSP w ramach klastera
kotlarskiego” znalaz³ siê na liœcie kilkunastu zwyciêskich projektów Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zatwierdzonych przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. Koszt projektu wyniesie
655.531 z³ i bêdzie finansowany w 75% ze œrodków pomocowych UE (z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego) i 25% z bud¿etu pañstwa. Do
Urzêdu Marsza³kowskiego wp³ynê³o ³¹cznie
35 projektów z ca³ego województwa. Wybrano
15 z nich, w tym z Pleszewa. Zdecydowana
wiêkszoœæ to projekty z samego Poznania.

Projekt klastera kotlarskiego zosta³ opracowany przez Eurocentrum Innowacji
i Przedsiêbiorczoœci w Pleszewie, którego
partnerem samorz¹dowym jest Starostwo
Powiatowe.
Szacuje siê, ¿e na terenie powiatu funkcjonuje oko³o 140 firm kotlarskich i kooperacyjnych, o ró¿nym potencjale produkcyjnym. Projektem objêto 50 najbardziej aktywnych firm, które rocznie odnotowuj¹ wartoœæ
sprzeda¿y ponad 67 mln z³. Daj¹ one zatrudnienie blisko 800 pracownikom, co oznacza, ¿e s¹ najwiêkszym pracodawc¹ na terenie powiatu.
Eurocentrum i Starostwo Powiatowe
w Pleszewie wspó³pracuj¹ ze sob¹ od
2002 roku, realizuj¹c w tym czasie trzy projekty gospodarcze: promocjê produktu regionalnego „Pleszewski kocio³”, budowê
konsorcjum eksportowego oraz utworzenie „Pleszewskiego klastera kotlarskiego”.
Najnowszy projekt jest ju¿ czwarty z kolei.
Adresowany jest równie¿ do bran¿y kotlarskiej. Projekt bêdzie realizowany do marca 2008 roku.
(tw)

Dodatki dla nauczycieli
Starostwo Powiatowe jako pierwsze w powiecie zapocz¹tkowa³o i zakoñczy³o tegoroczne
negocjacje ze nauczycielskimi zwi¹zkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeñ nauczycieli
w szko³ach ponadgimnazjlanych na rok 2007. Rozmowy negocjacyjne rozpoczêto juz w paŸdzierniku. Odby³y siê trzy zebrania w tej sprawie. Ze strony powiatu negocjacje prowadzili: wicestarosta Szczepan Wojtczak, sekretarz powiatu Bogus³awa Pra¿ucha, skarbnik Mariusz Gramala i naczelnik wydzia³u oœwiaty Bronis³aw WoŸniak. Stronê zwi¹zkow¹ reprezentowali: Piotr
Kowalik – prezes pleszewskiego oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Hanna Majewska – przewodnicz¹ca Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty i Wychowania w Pleszewie, Dariusz Cichy z RZZN „Legis” w Pleszewie, a tak¿e Piotr Œwiderski ze ZNP.
Obie strony dosz³y do kompromisu i podpisa³y protokó³ koñcowy. Nowy regulamin wynagrodzeñ
bêdzie korzystniejszy dla nauczycieli. Zak³ada bowiem wzrost o jeden punkt procentowy stawek
dodatku motywacyjnego (z 6% do 7% podstawy wynagrodzenia) i dodatku za wychowawstwo
klasy (z 3% do 4%). Z wypowiedzi zwi¹zkowców wynika, ¿e nowe warunki p³acowe s¹ dla nauczycieli satysfakcjonuj¹ce. Nowy regulamin wynagrodzeñ nauczycieli musi jeszcze przyj¹æ Rada
Powiatu w Pleszewie.
(tw)
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Mgr Stanis³aw Ma³yszko z Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków
bêdzie prowadzi³ punkt doradczo-konsultacyjny w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie.
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
zawar³o porozumienie z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Poznaniu
w sprawie uruchomienia w urzêdzie
takiego punktu dla mieszkañców Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie
z umow¹ w ka¿dy pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca, w godzinach
9.00-12.00 przedstawiciel Pañstowej
S³u¿by Ochrony Zabytków z delegatury w Kaliszu bêdzie pe³ni³ dy¿ury
w starostwie powiatowym i s³u¿y³ doradztwem w³aœcicielom nieruchomoœci, inwestorom i projektantom budowlanym w sprawach dotycz¹cych inwestycji na terenach objêtych ochron¹
konserwatorsk¹ (m.in. centrum miasta Pleszewa) oraz remontów obiektów zabytkowych. W Pleszewie dy¿urowaæ bêdzie mgr Stanis³aw Ma³yszko, autor m.in. ksia¿ki pt. „Maj¹tki
Wielkopolski – Powiat Pleszewski”.
Stanis³aw Ma³yszko bêdzie przyjmowa³ interesantów w pokoju nr 10 (Wydzia³ Promocji i Rozwoju) - w s¹siedztwie Wydzia³u Architektury i Budownictwa oraz biura Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podobne porozumienie podpisano tak¿e w powiecie kêpiñskim.
(tw)
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N A G R O D Y P O W I AT U P L E S Z E W S K I E G O

Otwarcie
pracowni
w CKP
Nowoczesn¹ pracowniê obrabiarek sterowanych numerycznie otwarto w Centrum
Kszta³cenia Praktycznego w Pleszewie. Wyposa¿ono j¹ w pionowe centrum obróbkowe DMC 635 V z pleszewskiej fabryki obrabiarek FAMOT. Inwestycja kosztowa³a
68.507 euro i zosta³a sfinansowana w 75%
z programu PHARE, a w 25% z bud¿etu
CKP.
Uroczyste otwarcie nowej pracowni nast¹pi³o 3 listopada 2006 roku. Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali: starosta Michal Karalus, prezes FAMOT-u Zbigniew
Nadstawski, dyrektor CKP i ODN Roman Paruszewski oraz reprezentant kuratora oœwiaty Jerzy Bojda. Goœciom zaprezentowano
mo¿liwoœci techniczne nowej obrabiarki.
(tw)

Goœcie mogli na w³asne oczy zobaczyæ, co potrafi nowoczesna obrabiarak sterowana
numerycznie. Wy¿³obienie w metalowej p³ycie herbu Powiatu Pleszewskiego trwa³o
zaledwie kilka minut. Gotowy element prezentuj¹: prezes Famotu Zbigniew Nadstawski,
starosta pleszewski Micha³ Karalus oraz dyrektor CKP Roman Paruszewski.

Kolekcjonerzy
w czytelni
Eksponaty z prywatnych kolekcji militariów Leszka Rajsa, Romana Glapy, Romana Bednarka i Micha³a Kaczmarka
zaprezentowano na wystawie w Bibliotece Publicznej w Pleszewie. Dzieci z Go³uchowa chwali³y siê swoim hobby – zbieraniem znaczków pocztowych, koralików, maskotek i resorowców.
Spotkanie z kolekcjonerami w ramach Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego otworzy³a dyrektor biblioteki El¿bieta Mielcarek, a prowadzi³a Maria Wasielewska.
Znany pleszewski kolekcjoner pami¹tek stra¿ackich Leszek
Rajs przyniós³ do biblioteki m.in. historyczne che³my stra¿y
ogniowej, stra¿ackie odznaczenia, odznaki oraz unikatowe dokumenty. Roman Bednarek z Go³uchowa zbiera mundury
i elementy ekwipunku wojskowego. W bibliotece zaprezentowa³ mundur powstañca wielkopolskiego z 1919 roku, ¿o³nierza polskiej piechoty z kampanii wrzeœniowej 1939 roku oraz
mundur niemieckiego Wehrmachtu z II wojny œwiatowej. Koledzy Roman Glapa i Micha³ Kaczmarek z dum¹ pokazali bagnety i che³my wojskowe ró¿nych armii.
Dzieci z Go³uchowa chwali³y siê swoimi kolekcjami znaczków pocztowych, pluszowych maskotek, koralików, seryjnych
obrazków do segregatora, lalek oraz miniaturowych samocho-
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Roman Bednarek z Go³uchowa zaprezentowa³ mundury wojskowe

dów. Uczniowie i uczennice przyjecha³y do Pleszewa razem
z dyrektorem szko³y Marianem Walczakiem i wicedyrektor
Zofi¹ Sawick¹.
Rzecznik prasowy starostwa Tomasz Wojtala w imieniu starosty pleszewskiego wrêczy³ kolekcjonerom gratulacje i kolorowe albumy o Powiecie Pleszewskim, a m³odzie¿y zestawy
publikacji promocyjnych.
Goœcie chêtnie ogl¹dali wystawê i rozmawiali z hobbystami. Dla uczestników spotkania przygotowano kawê i ciastka.
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(tw)
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PROMOCJA ZDROWIA

I FESTYN ZDROWIA

Serce masz tylko jedno!
SP ZOZ w Pleszewie i Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Kardiologicznej nad Mieszkañcami Ziemi
Pleszewskiej zainicjowa³o akcjê zbiórki pieniê¿nej na zakup leków, ratuj¹cych ¿ycie przy zawa³ach serca. Lekarstwa trafi³y na wyposa¿eniu karetki “R”. Akcjê dobroczynn¹ podsumowano
podczas wielkiego „Festynu zdrowia” w parku przy szpitalu. Dochód wyniós³ 11.260 z³.

„Festyn zdrowia” odby³ siê w niedzielê
10 wrzeœnia pod has³em „Serce masz tylko
jedno”. W jego organizacjê zaanga¿owa³o
siê Stowarzyszenie, SP ZOZ, Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz kilkanaœcie innych
instytucji i stowarzyszeñ prozdrowotnych.
Przygotowano atrakcyjny program artystyczny, liczne niespodzianki, zabawy i konkursy.
W hotelu pielêgniarskim uruchomiono
Punkt Honorowego Krwiodawstwa. Uczestnicy festynu oddali ³¹cznie 14,5 litra krwi. Policjanci promowali zasady bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym. Stra¿acy przygotowali
pokazy sprzêtu i ratownictwa. Du¿¹ atrakcj¹
dla najm³odszych by³y pojazdy: karetka reanimacyjna, radiowóz oraz stra¿acki samochód ciê¿arowy Volvo z 25-metrowym podnoœnikiem.
Celem festynu by³a charytatywna zbiórka pieniê¿na na zakup leków do karetki reanimacyjnej, stosowanych w profilaktyce
zawa³owej tzw.: Plavixu i Tenekteplazmy.
Wolontariusze zbierali datki do puszek.
Sponsorzy ufundowali nagrody na loteriê

fantow¹. Sprzedano 1.300 losów. Ka¿dy los
wygrywa³.
Oba leki Plavix i Tenekteplazma s¹
doœæ drogie. Nie refunduje ich NFZ. Dlaczego s¹ one takie wa¿ne? - W powiecie
pleszewskim leczymy rocznie oko³o 140
zawa³ów – powiedzia³a dyrektor szpitala
Adela Grala-Kalu¿na. - Wyposa¿enie karetki w te leki pozwoli zmniejszyæ œmiertelnoœæ oko³ozawa³ow¹, ponadto ograniczy
rozleg³oœæ zawa³u u pacjenta. Chory, który otrzyma ten lek, bêdzie móg³ byæ natychmiast poddany operacji angioplastyki
w Kaliszu lub Poznaniu.
(tw)

Pomoc dla Stowarzyszenia na Rzecz Opieki Kardiologicznej nad Mieszkañcami Ziemi Pleszewskiej:
BS Pleszew 61161011880017044220000001

Biuletyn powiatowy Nr 4 (8) / grudzieñ 2006

- 14 -

www.pleszew.starostwo.gov.pl

TURYSTYKA

Dwudziestu oœmiu kajakarzy, uczestników I Maratonu
Kajakowego im. Jana Paw³a II przep³ynê³o Prosnê z
Kalisza do Pogorzelicy nad Wart¹. W dwa dni pokonali 75 kilometrów. Patronat nad wypraw¹ sprawowa³
biskup kaliski Stanis³aw Napiera³a.
Organizatorem maratonu by³o Starostwo
Powiatowe w Pleszewie oraz Klub Kajakowy
LOK „Prosna” Pleszew. Swoje za³ogi wystawi³y tak¿e trzy gminy pleszewskie, po³o¿one
nad Prosn¹: Go³uchów, Chocz oraz Giza³ki.
Komandorem sp³ywu zosta³ jego inicjator Starosta Pleszewski Micha³ Karalus. Grupie towarzyszyli ratownicy wodni. W sumie na szlak
wyp³ynê³o kilkanaœcie kajaków oraz jedna ³ódŸ
typu canoe.
Kajakarze wyruszyli z Kalisza w pi¹tek
15 wrzeœnia o 10.00 rano. Wodowanie odby³o
siê na Kanale Bernardyñskim przy moœcie na
Warszówkê. W okolicach Koœcielnej Wsi kana³
³¹czy siê z Prosn¹. Aby omin¹æ jaz spiêtrzaj¹cy wodê przy elektrowni wodnej w Jastrzêbnikach, wioœlarze musieli kilkadziesi¹t metrów
przenieœæ kajaki brzegiem rzeki. Dalej czeka³y na nich powalone drzewa, które trzeba by³o
pokonywaæ, przechodz¹c po ga³êziach.
Pierwszy postój zorganizowano na ³¹ce
przed mostem ko³o wsi Bogus³awice - Grodzisk. Dzieñ wczeœniej gmina Go³uchów wybudowa³a tam wygodny pomost. Po posi³ku,
sponsorowanym przez gminê Go³uchów, kajakarze ruszyli w dalsz¹ drogê. P³ynêli przez
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Rokutów, Brudzewek, KuŸniê, Pi³ê i Grodzisko. Pod wieczór dobili do brzegu w Choczu.
Pierwszego dnia kajakarze pokonali oko³o 35
km. Na przystani zorganizowano biwak. Wieczorem w chockim koœciele specjalnie dla nich

ojcowie franciszkanie odprawili mszê œw.
w intencji szczêœliwego dotarcia do celu. Dziêki
uprzejmoœci wójta Chocza Mariana Wielgosika grupa nocowa³a w miejscowej szkole.
W sobotê 16 wrzeœnia rano, po œniadaniu, rozpocz¹³ siê II etap maratonu. Kierunek:
Warta! Wioœlarze p³ynêli przez Kwileñ, ¯biki,
¯egocin, £êg. Po po³udniu zatrzymali siê
w Nowej Wsi k/ Giza³ek. W pobliskiej restauracji na obiedzie ugoœci³a ich gmina Giza³ki.
Wios³uj¹c dalej minêli Robaków, Czo³nochów
i Szymanowice. Ostatni odpoczynek na Proœnie zorganizowano w okolicach Rudy Komorskiej i Komorza. Kajakarze byli bardzo szczêœliwi, gdy po wielu godzinach wios³owania ujrzeli
wreszcie szerokie koryto Warty. Piêæ kilometrów dalej w Pogorzelicy przy przeprawie promowej wyznaczono metê maratonu.Wszystkie
za³ogi bezpiecznie dotar³y do celu wyprawy. Nad
brzegiem rozpalono ognisko. Dla g³odnych
sportowców przygotowano ciep³y ¿urek i golonki. Odby³ siê tak¿e tradycyjny chrzest kajakarski. Za „zdobycie” Warty ka¿dy z uczestników
sp³ywu otrzyma³ symbolicznego klapsa ¿eglarskim pagajem (wios³em). Nagrod¹ dla uczestników by³ te¿ specjalny certyfikat, przyznany
przez organizatorów.
W ci¹gu dwóch dni kajakarze pokonali
75 km. Celem I Maratonu Kajakowego im.
Jana Paw³a II by³a promocja szlaku kajakowego Prosna - Warta i popularyzacja turystyki
wodnej, integracja samorz¹dów po³o¿onych
nad Prosn¹, ale przede wszystkim uczczenie
papie¿a œp. Jana Paw³a II, który jako m³ody
ksi¹dz czêsto p³ywa³ kajakiem.
Tomasz Wojtala

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników maratonu
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