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Asystenci Starostów Dożynkowych

Starostowie Dożynek Powiatowych 2016

Dożynki Powiatu Pleszewskiego

Jolanta Szkudlarek z Białobłot
	 Od	roku	jest	sołtysem	wsi	Bia-
łobłoty.	Należy	też	do	miejscowego	
KGW,	gdzie	pełni	funkcję	skarb-
nika.	Wcześniej	przez	10	lat	była	
przewodniczącą	Rady	Rodziców	
w Zespole	Szkół	w Białobłotach.	
Ukończyła	Zasadniczą	Szkołę	Za-
wodową	w Pleszewie	w zawodzie	
sprzedawca.	Pani	Jolanta	ma	41	
lat.	Wspólnie	z mężem	Wojcie-
chem	 jest	właścicielką	gospo-
darstwa	rolnego	w Białobłotach	
o areale	19	ha.	Uprawiają	żyto,	
owies	i pszenżyto	na	ziemi	o kla-
sach	IV-VI,	a z łąk	zbierają	trawę	
dla	zwierząt	hodowlanych.	Spe-
cjalizują	się	w hodowli	byków	(20	
sztuk	rocznie)	 i  trzody	chlewnej	
(60	świń	rocznie).	Posiadają	nie-
zbędne	maszyny	rolnicze,	w tym	
kombajn	Bizon	 i prasę	do	słomy.	Najnowszym	nabytkiem	jest	ciągnik	Ursus	
10014	H	z ładowaczem	czołowym	IT	1600.	Pracą	w polu	zajmuje	się	głównie	
mąż.	Pani	Jolanta	troszczy	się	o dom	i wychowanie	dzieci.	Lubi	swoje	obowiąz-
ki	w kuchni:	gotowanie,	pieczenie	ciast	i robienie	zapraw	na	zimę.	W wolnym	
czasie	chętnie	czyta	książki	i słucha	muzyki	disco-polo.	Państwo	Szkudlarkowie	
mają	trzech	synów;	Grzegorza	(lat	23),	Jakuba	(lat	21)	i Przemysława	(lat	19)	
oraz	wnuka	Adasia.	Najstarszy	syn	Grzegorz	jest	absolwentem	szkoły	rolniczej	
w Marszewie,	skorzystał	z programu	„Młody Rolnik”	i gospodaruje	na	części	
rodzinnego	gospodarstwa.

Jacek Janiszewski z Tomic
	 R a d n y 	 R a d y	
Gminy	w Gizałkach,	
członek	PSL,	delegat	
do	 Gminnej	 Spółki	
Wodnej	w Gizałkach.	
Ukończył	Technikum	
Mechanizacji	 Rol-
nictwa	w Marszewie	
oraz	 studia	 inżynier-
skie	techniki	rolniczej	
i  leśnej	na	Uniwersy-
tecie	 Przyrodniczym	
w Poznaniu.	Ma	29	
lat.	Prowadzi	gospo-
darstwo	rolne	w Tomi-
cach,	 które	w 2011	
roku	przejął	po	rodzi-
cach	Marii	 i  Julianie	
Janiszewskich.	Obec-
nie	gospodaruje	na	35,5	ha	ziemi	o klasach	od	IV	do	VI,	położonych	w Tomi-
cach,	Szymanowicach	 i Rudzie	Wieczyńskiej,	w tym	21,5	ha	ziemi	własnej	
oraz	14	ha	ziemi	dzierżawionej.	Uprawia	zboża	oraz	kukurydzę	na	pasze	dla	
zwierząt.	Hoduje	 trzodę	chlewną	-	około	300	tuczników	rocznie.	W 2010r.	
dzięki	wsparciu	z Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	zakupił	ciągnik	marki	
Valtra	N92,	a także	maszyny	do	upraw	oraz	przyczepę.	W tym	roku	oddał	do	
użytku	nowoczesną	chlewnie	na	56	loch	i zamierza	rozwijać	produkcję	prosiąt	
-	do	1000	sztuk	rocznie.	Pan	Jacek	chętnie	sięga	po	fachową	prasę	rolniczą.	
Prywatnie	jest	kawalerem.	Posiada	czworo	rodzeństwa:	siostry	Anię	(17	lat)	
i Kasię	(24	lata)	oraz	braci	Marcina	(26	lat)	i Grzegorza	(27	lat).	

Zofia Lewicz z Wierzchów
	 Sołtys	sołectwa	Wierzchy	-	Gizałki	Las	 i członkini	zarządu	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	w Wierzchach	-	Leszczycy.	Jest	aktywna	społecz-
nie.	Ukończyła	szkołę	zawodową	w Zespole	Szkół	Rolniczych	w Mar-
szewie.	Gospodarstwo	rolne	prowadzi	wspólnie	z mężem	Grzegorzem.	
W sumie	mają	ponad	34	ha	ziemi	w Wierzchach,	Leszczycy	i Kolonii	
Ostrowskiej.	Areał	przeznaczony	jest	pod	uprawy	zbóż	i łąki.	Prowadzą	
hodowlę	bydła	mlecznego	(6	szt.),	bydła	opasowego	(14	szt.)	oraz	świń	
(50	szt.).	Pani	Zofia	ma	sporo	obowiązków	przy	hodowli	zwierząt	oraz	
w domu.	Lubi	gotować,	piec	ciasta,	pracować	w ogrodzie	i sadzie	oraz	
pielęgnować	kwiaty.	Wolne	chwile	poświęca	na	czytanie	książek	i kobie-
cych	czasopism.	Pani	Zofia	ma	53	lata.	Wychowała	4	córki;	Anię	(30	
lat),	Milenę	(25	lat),	Ewelinę	(21	lat)	i Kasię	(17	lat).	Ma	już	dwóch	
wnuków	Aleksandra	i Nikodema.			

Dominik Kaźmierski z Toporowa
	 Ma	29	lat.	Jest	mgr	
inż.	 zootechniki.	Ukoń-
czył	Uniwersytet	 Przy-
rodniczy	 w  Poznaniu,	
a wcześniej	Technikum	
Weterynaryjne	we	Wrze-
śni.	Gospodarstwo	 rol-
ne	przejął	po	 rodzicach	
w 2009	 roku.	Obecnie	
ma	24	ha	pól	i pastwisk	
oraz	6	ha	lasu.	Uprawia	
zboża	ozime,	zboża	jare	
oraz	 trawy.	Posiada	26	
sztuk	bydła	opasowego	
i 2	krowy.	Hoduje	także	
15	loch	w cyklu	zamknię-
tym.	Jego	gospodarstwo	
jest	dobrze	zmechanizo-
wane.	 Posiada	własny	
kombajn	zbożowy	i inne	
maszyny	rolnicze.	Zało-
żył	jednoosobową	firmę,	
która	świadczy	usługi	rol-
nicze.	Z pomocą	Progra-
mu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	 2007-2013	
zakupił	nowoczesne	cią-
gniki	John	Deer	5090M	i Ursus	8014H,	a także	rozrzutnik	i owijarkę	do	sianokiszonki.	
W wolnych	chwilach	 lubi	obejrzeć	dobry	 film	obyczajowy	lub	dramat.	 Interesuje	się	
sportem,	zwłaszcza	piłką	nożną,	piłką	ręczną	i siatkówką.	Jest	miłośnikiem	jazdy	na	
motorze	i wędrówek	po	górach.	Chętnie	odwiedza	duże	targi	rolne	Agro	Show	w Ben-
darach	i Polagrę	w Poznaniu.	Żona	Agnieszka	jest	doktorem	biologii	i pracuje	w biurze	
deweloperskim	w Jarocinie.	
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	 Święto	Powiatu	Pleszewskiego	
obchodzone	 jest	 od	 pięciu	 lat.	
Przypada	6	stycznia	w katolickie	
Święto	Trzech	Króli,	a nawiązuje	
do	historycznych	wydarzeń	z prze-
łomu	1918	i 1919	roku,	gdy	Pola-
cy	przejęli	władzę	administracyjną	
i wojskową	w Powiecie	Pleszewskim	
po	latach	zaboru	pruskiego.			
	 Samorządowcy	złożyli	wiązanki	
kwiatów	i zapalili	znicze	w Miej-
scach	Pamięci	Narodowej,	związa-
nych	z historią	powiatu:	pod	tabli-
cą	por.	Ludwika	Bociańskiego,	na	
nagrobku	ks.	Kazimierza	Niesio-
łowskiego,	na	grobach	starostów	
z okresu	międzywojennego	Artura	
Szenica	i dr.	Władysława	Wieczor-
ka.	
	 Msza	święta	w intencji	Powiatu	
i jego	mieszkańców	została	odpra-
wiona	w kościele	pw.	Matki	Boskiej	
Częstochowskiej	w parafii	św.	Flo-
riana.	Celebrował	 ją	ks.	kanonik	
Tadeusz Pietrzak.	Obecni	byli	pa-
rafianie,	goście	z całego	powiatu	
oraz	poczty	sztandarowe	urzędów,	
szkół	 i organizacji	 społecznych.	
Akademia	okolicznościowa	odbyła	
się	po	południu	w kinie	„Hel”.	Galę	
poprowadził	Wicestarosta	Euge-
niusz Małecki.
	 W swoim	przemówieniu	Staro-

Święto Powiatu Pleszewskiego 2016
sta	Pleszewski	Maciej Wasielewski 
podsumował	działalność	i osiągnię-
cia	samorządu	powiatowego	w mi-
nionym	roku.	Gościem	honorowym	
uroczystości	był	dr	inż.	Włodzimierz 
Łęcki,	były	wojewoda	poznański,	
senator,	znany	regionalista,	autor	
i współautor	wielu	książek	krajo-
znawczych	i przewodników	tury-
stycznych,	który	wygłosił	prelekcję	
pt.	„Walory krajoznawcze Powiatu 
Pleszewskiego na tle Wielkopol-
ski”.	
	 Już	po	raz	trzeci	podczas	Święta	
Powiatu	wręczono	stypendia	naj-
bardziej	zdolnym	uczniom	szkół	
powiatowych	(szerzej	na	str.	11).	
	 Starosta	Pleszewski	Maciej Wa-
sielewski i Przewodniczący	Rady	
Powiatu	w Pleszewie	Mirosław 
Kuberka	złożyli	specjalne	podzię-
kowanie	zarządowi	i pracownikom	
Pleszewskiego	Centrum	Medyczne-
go	Sp.	z o.o.	za	sukcesy	w 2015	
roku.	List	gratulacyjny	odebrał	pre-
zes	PCM	Tadeusz Stefaniak.	
	 Po	raz	pierwszy	Starosta	Ple-
szewski	przyznał	nagrodę	honorową	
„Filar Kształcenia Zawodowego”, 
a otrzymał	 ją	 rzemieślnik	Marek 
Żarnowski,	właściciel	zakładu	sto-
larskiego	„Drewko”.	

(tw)

Progam artystyczny przygotowała młodzież z ZST
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Samorząd

	 Rada	Powiatu	w Pleszewie	na	
sesji	w dniu	22	czerwca	2016r.	
przyjęła	bez	zastrzeżeń	sprawozdanie	
budżetowa	za	2015	rok	i udzieliła	
absolutorium	Zarządowi	Powiatu.	
„Za”	głosowali	wszyscy	radni,	zarów-
no	z klubów	PSL,	„Razem  i Wspól-
na Przyszłość”, „Forum i Miłośnicy 
Ziemi  Pleszewskiej”,	 jak	 i  radni	
niezrzeszeni.	Starosta	Pleszewski	
Maciej Wasielewski podziękował	
radnym	za	poparcie	i dobrą	współ-
pracę.	Zarząd	Powiatu	prawidłowo	
wykonał	 budżet	 2015,	 dochody	
zrealizował	w 101%,	a wydatki	na	
poziomie	98%.	Za	sukces	uznano	
ubiegłoroczne	 inwestycje	powiatu:	
rewitalizację	liceum,	projekt	norwe-
ski	w DPS	Pleszew,	otwarcie	domu	
„Senior - Wigor”	oraz	modernizacje	
drogi	Szymanowice	 -	Gizałki	 i ul.	
Kilińskiego	w Pleszewie.	Wydatki	
majątkowe	w 2015r.	stanowiły	aż	
18%	budżetu.	

(tw) 

 Zarząd Powiatu w Pleszewie usta-
nowił Nagrodę Starosty Pleszewskiego, 
a jej symbolem będzie statuetka z brązu 
- popiersie Artura Szenica, pierwszego 
Starosty Pleszewskiego po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 

Statuetka Szenica 
w nagrodę

Absolutorium 
dla Zarządu 
Powiatu

	 Zgodnie	z regulaminem	(określonym	
uchwałą	nr	LXV/129/2016	Zarządu	Powiatu	
w Pleszewie	z dn.	7.06.2016r.)	nagroda	ma	
być	honorowym	wyróżnieniem,	przyznawa-
nym	osobom	lub	instytucjom	za	zasługi	w roz-
woju	gospodarczym,	społecznym,	kulturalnym	
i sportowym,	współpracy	międzynarodowej	
oraz	promocji	Powiatu	Pleszewskiego.	
	 Nagroda	ma	charakter	honorowy	i nie	
wiąże	się	z gratyfikacją	finansową.	Może	ją	
otrzymać	obywatel	polski	lub	cudzoziemiec,	
organizacja	działająca	w Polsce	lub	zagranicą.	
Ta	sama	osoba	czy	podmiot	może	otrzymać	
ją	tylko	raz.	
	 Nagrodę	przyznaje	starosta	z własnej	
inicjatywy	lub	na	wniosek.	Statuetka	będzie	
wręczana	na	uroczystej	sesji	Rady	Powiatu	
w Pleszewie	lub	gali	z okazji	Święta	Powia-
tu.	Zdobywca	nagrody	otrzyma	statuetkę	
z okolicznościowym	grawerem	wraz	z aktem	
nadania	tytułu	honorowego,	a także	zostanie	
wpisany	do	księgi	ewidencyjnej	laureatów	
nagrody.	

(tw)

Inwestycje drogowe z PROW-u
 Aż osiem projektów przebudowy dróg powiatowych i gminnych będzie 
w przyszłym roku realizowane na terenie Powiatu Pleszewskiego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
	 Zarząd	Województwa	Wielkopolskiego	14	lipca	br.	zatwierdził	listę	operacji	typu	„Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych”,	objętych	PROW	na	lata	2014-2020.	Samorząd	wojewódzki	
dysponuje	na	ten	cel	kwotą	ponad	130	mln	złotych.	Fundusze	pozwolą	na	dofinansowanie	150	
projektów.	8	z nich	będzie	realizowanych	na	terenie	naszego	powiatu.
	 Powiat	Pleszewski	z pomocą	PROW	zmodernizuje	2,6	km	drogi	powiatowej	Chocz	-	Józefów	
za	cenę	1.489.532	zł	przy	dofinansowaniu	947.789 zł.	
	 O największym	sukcesie	może	mówić	gmina	Czermin,	która	pozyskała	dofinansowanie	na	
5	planowanych	remontów	dróg	o łącznej	długości	3,98	km:	Skrzypnia	-	Mamoty,	Czermin	-	Pie-
ruchy,	Czermin	-	Mamoty,	Mamoty	
-	Strzydzew	oraz	odcinek	w Żbi-
kach.	Projekty	gminy	Czermin	są	
obliczane	na	3.782.956 zł,	a do-
tacje	wyniosą	2.407.093 zł.	
	 Po	 jednym	 projekcie	 będą	
realizowały	gmina	Chocz	 (drogi	
w Starej	i Nowej	Kaźmierce,		dł.	3,8	
km,	koszt	1.581.305 zł,	w tym	do-
tacja	1.006.184 zł)	i gmina	Gizałki	
(droga	w Białobłotach	-	Krzyżówka,	
dł.	2,83	km,	koszt 1.991.581,67 
zł,	w tym	dotacja 1.267.242 zł).	
	 Wartość	kosztorysowa	wszyst-
kich	wymienionych	8	 inwesty-
cji	 drogowych	 wynosi	 	ponad	
8,8 mln zł,	a dotacje	z PROW	
łącznie	przekroczą 5,6 mln zł.	

(tw)

26 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy na 
przebudowę dróg przez Powiat Pleszewski oraz gminy Czermin, Chocz 
i Gizałki. 
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Oświata

 Artur Kukuła	został	dyrektorem	Zespołu	
Szkół	Technicznych	w	Pleszewie.	Wcześniej	
przez	10	miesięcy	pełnił	obowiązki	dyrektor-
skie.	Formalny	konkurs	na	to	stanowisko	odbył	
się	27	czerwca.	Zarząd	Powiatu	w	Pleszewie	
zatwierdził	wybór	komisji	konkursowej	i	powie-
rzył	Arturowi	Kukule	funkcję	dyrektora	ZST	na	
okres	5	lat	szkolnych	-	od	1	lipca	2016	roku	
do	31	sierpnia	2020	roku.	

(tw) 

 Rada Powiatu w Pleszewie - na wniosek 
dyrektora i rady pedagogicznej Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Mar-
szewie - wyraziła zgodę na przekazanie szkoły 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
	 Zarządu	Powiatu	w Pleszewie	na	posiedzeniu	
w dn.	17	lutego	2016r.	zapoznał	się	z pismem	
dyrektor	ZSP-P	CKU	w Marszewie	Grażyny 
Borkowskiej	oraz	grona	pedagogicznego	z 	pro-
pozycją	oddania	szkoły	ministerstwu	rolnictwa.	
	 Wstępne	rozmowy	w tej	sprawie	przepro-
wadziła	w kwietniu	br.	delegacja	Powiatu	Ple-
szewskiego,	która	spotkała	się	w Ministerstwie	
Rolnictwa	i Rozwoju	Wsi	w Warszawie	z Pod-
sekretarzem	Stanu	Rafałem Romanowskim, 
kierującym	Departamentem	Spraw	Społecznych	
i Oświaty	Rolniczej.	Pleszewskiej	delegacji	prze-
wodniczył	starosta	Maciej Wasielewski,	a w jej	
skład	weszli	przedstawiciele	organu	prowa-
dzącego,	dyrekcji	szkoły	oraz	Stowarzyszenia	
Absolwentów	i Sympatyków	Szkoły	Rolniczej	
w Marszewie.	
	 Kształcenie	rolnicze	ze	względu	na	wysoką	
specjalizację	jest	bardzo	kosztowne.	Subwencja	

oświatowa	na	ZSP-P	CKU	w Marszewie	nigdy	
nie	była	wystarczająca.	Powiat,	aby	utrzymać	
szkołę,	co	roku	dokładał	do	niej	z własnego	bu-
dżetu	znaczne	kwoty.	W ostatnich	7	latach	było	
to	łącznie	ponad	8	mln	zł.	Ponadto	samorząd	fi-
nansował	remonty	i doposażenie,	a kilka	lat	temu	
przeprowadził	kompleksową	termomodernizację	
obiektów	szkolnych	w Marszewie.	
	 Ministerstwo	rolnictwa	jest	zainteresowane	
przejęciem	kolejnych	szkół,	w tym	także	zespołu	
w Marszewie.	Resort	może	przejąć	te	szkoły,	
które	prowadzą	kształcenie	wyłącznie	w zawo-
dach	rolniczych	i pokrewnych,	wymienionych	
w rozporządzeniu	MEN.	W przypadku	szkoły	
w Marszewie	kryterium	tego	nie	spełnia	zawód	
technik	logistyk,	który	trzeba	by	przenieść	do	
innej	szkoły	zawodowej.		
	 Rada	Powiatu	w Pleszewie	podjęła	uchwałę,	
	wyrażającą	zgodę	na	przekazanie	Ministerstwu	
Rolnictwa	i Rozwoju	Wsi	prowadzenia	ZSP-P	
CKU	w Marszewie.	
	 Szczegóły	przekazania	szkoły	w Marszewie	
będą	jeszcze	przedmiotem	negocjacji	pomiędzy	
Powiatem	Pleszewskim	a ministerstwem.	

(tw)

Gimnazjum 
Staszica 
w czołówce!
	 Gimnazjum	Dwujęzyczne	im.	Stanisława	Staszica	
w Pleszewie	znalazło	się	w gronie	najlepszych	gimnazjów	
w Polsce!	Według	danych	Centralnej	Komisji	Egzaminacyj-
nej	uczniowie	z Pleszewa	doskonale	napisali	tegoroczny	
egzamin	gimnazjalny.	Ich	wyniki	wahają	się	w granicach	
70-90%		i są	wyższe	średnio	o 20-30	punktów	procen-
towych	od	przeciętnych	notowań	w kraju	(40-60%).	
Najlepiej	(aż	93,4%)	gimnazjaliści	ze	„Staszica”	wypadli	
z  języka	angielskiego	na	poziomie	podstawowym,	co	
potwierdza,	że	nauka	języków	obcych	w tej	szkole	jest	
priorytetem.	W tym	roku	w Gimnazjum	Dwujęzycznym	
zostaną	utworzone	trzy	oddziały	klasy	pierwszej.	

(tw) 

Nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych
 Znane	są	wyniki	naboru	do	szkół	ponad-
gimnazjalnych	Powiatu	Pleszewskiego.	Do	
szkół	średnich	i zawodowych	przyjęto	łącznie	
423	pierwszoklasistów.	Najwięcej,	bo	aż		128	
do	Zespołu	Szkół	Usługowo	-	Gospodarczych	
w Pleszewie,	121	do	Zespołu	Szkół	Technicz-
nych,	102	do	Liceum	Ogólnokształcącego	im.	
St.	Staszica	i 72	do	Zespołu	Szkół	Przyrodni-
czo-Politechnicznym	CKU	w Marszewie.	Skala	
naboru	pozwoli	na	utworzenie	14	oddziałów	
klas	pierwszych:	po	4	w ZSU-G,	ZST,	LO	oraz	
2	w ZSP-P	CKU	Marszew.	

(tw)

Dyrektor technikum 
wybrany

Co dalej ze szkołą w Marszewie?
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Drogi powiatowe

PLANY NA 2017 ROK:
	 W	przyszłym	roku	planowana	jest	przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4310P	
Chocz - Józefów.	Inwestycja	wyceniania	jest	na	1.489.532 zł.	Powiat	Pleszewski	
pozyskał	na	ten	cel	947.789 zł dotacji	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.	
	 Samorząd	powiatowy	ubiega	się	o	dofinansowanie	na	2017r.	z	PRGiPID	na	
modernizacje	dróg	powiatowych	nr	4173P	Dobrzyca - Koryta	oraz	nr	4348P	
Krzywosądów - Kuchary.	Zarząd	Dróg	Powiatowych	w	Pleszewie	do	15	września	
2016r.	złoży	kompletne	wnioski	o	dotacje.

 Ciągnik	New	Holland	T6.175	z	kosiarką	bijakową	
to	najnowszy	nabytek	Zarządu	Dróg	Powiatowych	
w	Pleszewie,	zakupiony	w	czerwcu	br.	Traktor	 jest	
fabrycznie	nowy.	Kosztował	316.110 zł.	Kosiarkę	za-
kupiono	za	25.707 zł.	Od	kilku	miesięcy	nowy	sprzęt	
wykorzystywany	jest	do	koszenia	rowów	i	poboczy	dróg	
powiatowych.	

(tw) 

Nowy ciągnik służby 
drogowej

Lenartowicka i Ostrowska na ukończeniu
Do	końca	września	ukończone	będą	dwie	najważniejsze	w	tym	roku	 inwestycje	drogowe	
Powiatu	Pleszewskiego:	ul.	Lenartowicka	w	Pleszewie	(1	km)	i	ul.	Ostrowska	w	Kościelnej	
Wsi	(1,46	km),	współfinansowane	z	Programu	Rozwoju	Gminnej	i	Powiatowej	Infrastruktury	
Drogowej.	
	 Przebudowę	drogi	nr	4338P	Pleszew - Le-
nartowice	(ulica	Lenartowicka)	realizuje	firma	
Skanska.	Remontowany	odcinek	ma	1	km.	
Koszt	inwestycji	wynosi	1.474.181 zł,	a	środ-
ki	pochodzą	z	budżetu	powiatu	(364.860 zł), 
wsparcia	MiG	Pleszew	(372.231 zł)	oraz	dota-
cji	z	Programu	Rozwoju	Gminnej	i	Powiatowej	
Infrastruktury	Drogowej	(737.090 zł).

 Na	ukończeniu	jest	także	przebu-
dowa	ul. Ostrowskiej w Kościelnej 
Wsi	 (droga	5297P).	Roboty	obej-
mują	odcinek	o	długości	1,46	km	od	
skrzyżowania	z	ul.	Łączną	do	granicy	
powiatu.	Kontrakt	realizuje	Przedsię-
biorstwo	Budownictwa	Drogowego	
S.A.	z	Kalisza.	Wartość	umowy	opiewa	
na	1.433.139 zł.	Zadanie	zostanie	
sfinansowane	z	następujących	źró-
deł:	Powiat	Pleszewski	(354.702 zł), 
pomoc	finansowa	Gminy	Gołuchów	
(361.868 zł)	oraz	PRGiPID	(716.569 
zł).	

POZOSTAŁE INWESTYCJE I REMONTY 2016: 
	 Zakończyła	się	przebudowa	
drogi	powiatowej	nr	4326P	w Kar-
minie	o dł.	0,53	km	od	szkoły	do	
cmentarza.	Inwestycja	kosztowała	
258.000 zł,	a jej	wykonawcą	było	
Przedsiębiorstwo	Budownictwa	
Drogowego	z Kalisza.
	 Do	30	września	 br.	 będzie	
gotowy	ciąg	pieszo	 -	 rowerowy	
w Marszewie	w pasie	drogi	powia-
towej	nr	4325P	o długość	0,75	
km	od	skrzyżowania	z drogą	Ple-
szew	-	Grab	do	skrzyżowania	z drogą	gminną	na	Prokopów.	Koszt	zadania	-	
375.000 zł.	
	 24	sierpnia	2016r.	podpisana	została	umowa	z firmą	PBD	w Kaliszu,	która	
wygrała	przetarg	na	przebudowę	1	km	drogi	powiatowej	nr	4311P	w Bronisze-
wicach.	Koszt	zadania	-	378.000 zł.	Termin	oddania	inwestycji	do	użytku	-	15	
października	2016r.
	 W ramach	bieżącego	utrzymania	dróg	Zarząd	Dróg	Powiatowych	w Pleszewie	
wykonał	dwie	nakładki	asfaltowe	na	drodze	powiatowej	nr	4346P	w Czerminku 
o dł.	ogółem	0,3	km.	Koszt	remontu	-	85.000 zł.

Nowa droga w Karminie
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Pomoc społeczna

 	 Dom	przeznaczony	jest	dla		osób	w wieku	60	+.	Ma	charakter	
ośrodka	dziennego	pobytu	i jest	otwarty	w dni	robocze.	Nowa	placówka	
ma	30	miejsc	i oferuje	zajęcia	edukacyjne,	ćwiczenia	ruchowe	oraz	
codzienną	fachową	pomoc	rehabilitantów.	
	 Dom	dla	seniorów	powstał	w budynku	niewykorzystywanej	pralni	
zakładowej	w pleszewskim	DPS.	Wykonawcą	remontu	była	firma	IN-
TER-MAX	z Przygodzic.	Obiekt	przeszedł	kapitalny	remont.	Teraz	znaj-
dują	się	tam:	sala	klubowa	z aneksem	kuchennym,	salonik	telewizyjny	
z kompletem	wypoczynkowym,	biblioteczka	z kącikiem	komputerowym,	
salka	gimnastyczna,	pokój	do	odpoczynku	z leżankami,	gabinet	terapii	
indywidualnej,	pokój	pielęgniarek,	szatnia,	i łazienki.	
	 Łączny	koszt	utworzenia	placówki	w	Pleszewie	wyniósł	335.000 
zł,	w tym	234.000 zł	pochodziło	z dotacji	Ministerstwa	Pracy	i Polityki	
Społecznej	w ramach	Programu	Wieloletniego	„Senior	-	Wigor”.	

(tw)

Modernizacja DPS 
zakończona!
	 2,6	mln	zł	kosztowała	komplek-
sowa	przebudowa	I oddziału	Domu	
Pomocy	Społecznej	w Pleszewie.	
	 Wykonawcą	 inwestycji	 było	
Przedsiębiorstwo	Budowlane	STA-
BOX	Stanisława Toczkowskiego 
z Zacharzewa	koło	Ostrowa	Wlkp.	
Modernizacja	stanowiła	część	in-
westycyjną	projektu	pn.	„Poprawa 
standardu opieki zdrowotnej nad 
osobami starszymi i niesamodziel-
nymi w DPS Pleszew wraz z pro-
filaktyką upadków i akcją eduka-
cyjną”,	współfinansowanego	z tzw.	
Funduszy	Norweskich	tj.	środków	
Europejskiego	Obszaru	Gospodar-
czego	i Norweskiego	Mechanizmu	

Finansowego	(finansowanych	przez	
rządy	Islandii,	Lichtensteinu	i Nor-
wegii).	
	 Wartość	całego	projektu	wy-
niosła 4.281.769 zł,	w tym	do-
finansowanie  	 z  tzw.	 funduszy	
norweskich 3.425.415 zł .	Pozo-
stałe	856.354 zł to	wkład	własny	
Powiatu	Pleszewskiego.	2,6 mln 
zł	pochłonęła	modernizacja	DPS,	
a 1,7 mln zł	kosztowała tzw.	część	
miękka	projektu:	wypożyczalnia	
sprzętu	rehabilitacyjnego	i ortope-
dycznego,	teleopieka	oraz	badania	
profilaktyczne	dla	mieszkańców	
powiatu.	

(tw)  

19 kwietnia 2016r. nastąpiło oficjalne otwarcie. Przecięcia symbolicznej 
wstęgi dokonali: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Starosta 
Pleszewski Maciej Wasielewski, Dyrektor DPS Grzegorz Grygiel, 
Przewodniczący Rady Mieszkańców DPS Zbigniew Michalski 
oraz mieszkanka Lucyna Kręgielska. 

Dom „Senior - Wigor” otwarty! 

Lenartowicka i Ostrowska na ukończeniu

Na tę chwilę z niecierpliwością czekali pleszewscy emeryci. 4 lutego 2016r. został oficjalne otwarty Dzien-
ny Dom „Senior - WIGOR” w Pleszewie - swoiste połączenie klubu seniora i gabinetu rehabilitacyjnego.

 Otwarcia Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Pleszewie dokonali: 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, dyrektor DPS w Pleszewie 
Grzegorz Grygiel, kierownik nowej placówki Anna Baszyńska 
oraz rencistka Wiesława Guźniczak.
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	 Wyremontowany	Oddział	Opieki	
Długoterminowej	otwarto	26	kwietnia	
2016r.	Obejmuje	on	Zakład	Opiekuńczo	
-	Leczniczy	i Oddział	Paliatywny.
	 Przecięcia	symbolicznej	wstęgi	do-
konali:	Starosta	Pleszewski	Maciej Wa-
sielewski,	Przewodniczący	Rady	Powiatu	
w Pleszewie	Mirosław Kuberka,	prezes	
PCM	Tadeusz Stefaniak,	ordynator	lek.	
med.	Jerzy Szarpak	oraz	pielęgniarka	
oddziałowa	Dorota Matłoka.
	 Przebudowa	oddziału	 i  jego	nowe	
wyposażenie	kosztowały	1.125.060 zł.	
Inwestycja	zakończyła	realizację	projektu	
pn.	„Poprawa warunków opieki zdrowot-
nej dla osób starszych, niesamodziel-
nych lub przewlekle chorych poprzez 
rozbudowę i modernizację oddziałów 
rehabilitacji oraz opieki długotermino-
wej”.	Projekt	był	dofinansowany	z tzw.	
Funduszy	Norweskich,	pochodzących	od	
rządów	Norwegii,	Islandii	i Lichtensteinu.	
Całkowita	wartość	projektu	wyniosła	
6.623.211 zł,	w  tym	pomoc	państw	
EOG	-	5.298.567 zł.	
	 Z tego	samego	projektu	w grudniu	
2015r.	kosztem	4.118.202 zł	wybudo-
wano	Oddział Rehabilitacyjny w nowym	
bloku	szpitala.	

(tw)

 	 Jest	to	ratunkowy	ambulans	drogowy	na	ba-
zie	Fiata	Ducato,	skonstruowany	do	transportu,	
intensywnej	opieki	i	monitorowania	pacjentów.	
Karetka	ma	symbol	„P”	 i	 jest	dysponowana	
do	wypadków,	urazów	i	nagłych	zachorowań.	

Sam	ambulans	kosztował	280.000 zł.	Drugie	
tyle	warte	jest	wyposażenie	i	specjalistyczna	
aparatura	medyczna,	będąca	na	wyposażeniu	
pojazdu.	
	 Karetka	została	sfinansowana	przez	PCM	

oraz	samorządy.	Powiat	Pleszewski	przekazał	
na	 ten	cel	140.000 zł,	a	gminy	Dobrzyca,	
Gołuchów,	Czermin,	Gizałki	 i	Chocz	 łącznie	
24.000 zł.	

(tw) 

Nowy ambulans ratunkowy

Służba zdrowia

PCM a Fundusze Norweskie
W	Pleszewskim	Centrum	Medycznym	oddano	do	użytku	Oddział	Opieki	Długoterminowej,	zmodernizowany	
dzięki	Funduszom	Norweskim.	

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wręczył ratownikom ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
kluczyki do nowego ambulansu. Symboliczna uroczystość miała miejsce 18 lipca 2016r. w Pleszewskim 
Centrum Medycznym. Nowa karetka z pełnym wyposażeniem kosztowała ponad 500.000 zł.
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	 Przypominamy,	że	od	stycznia	istnieje	w Polsce	powszechny	system	
nieodpłatnej	pomocy	prawnej	dla	osób	niezamożnych,	osób	młodych	
i seniorów,	kombatantów	i weteranów,	posiadaczy	Karty	Dużej	Rodziny	
oraz	ofiar	klęsk	żywiołowych.	W Powiecie	Pleszewskim	adwokaci	i radcy	
prawni	przyjmują	w sześciu	punktach	dyżurnych:	

Starostwo Powiatowe w Pleszewie 
poniedziałek,	środa,	czwartek,	piątek	/	8.00	-	12.00	
Informacja	tel.	(062)	742-96-52,	742-96-16	
Prawnicy:	Krzysztof Tomaszewski, Agnieszka Skrzydlewska, Mi-
chał Okoniewski, Marcin Sysiak, Mirosława Preisler - Chwalisz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie 
wtorek,	piątek	/	8.00	-	12.00
Informacja	tel.	(0-62)	741-60-31,	741-75-67,	741-73-23
Prawnicy: Małgorzata Sikorska, Michalina Baczyńska - 
Stefaniak

Urząd Gminy w Gizałkach 
wtorek,	piątek	/	8.00	-	12.00
Informacja	tel.	(0-62)	741-15-17
Prawnicy:	Ireneusz Błaszkiewicz, Michał Okoniewski

Urząd Gminy w Gołuchowie
środa,	czwartek,	piątek	/	8.00	-	12.00
Informacja	tel.	(0-62)	761-70-17	
Prawnicy:	Marcin Sysiak, Piotr Majewski

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy
poniedziałek,	wtorek	/	8.00	-	12.00
Informacja	tel	(0-62)	741-31-76
Prawnicy:	Jakub Michalski, Piotr Majewski

Zespół Szkół w Choczu	-	środa,	czwartek		/	8.00	-	12.00
Informacja	tel.	(0-62)	741-53-29,	741-53-30,	741-53-19
Prawnicy:	Ireneusz Błaszkiewicz, Michalina Baczyńska - 
Stefaniak

Informacje

	 Spada	bezrobocie	w	Powiecie	Pleszewskim.	Powiatowa	Rada	Zatrudnienia	
w	Pleszewie	systematycznie	analizuje	dane	z	 rynku	pracy	w	naszym	powiecie.	
Wskaźniki	są	zadowalające.	Z	danych	Powiatowego	Urzędu	Pracy	w	Pleszewie	
wynika,	że	w	styczniu	br.	bezrobocie	wyniosło	7,3%,	w	lutym	-	7,1%,	a	w	marcu	-	
6,7%.	Na	koniec	kwietnia	2016r.	skala	bezrobocia	spadła	do	6,2%,	a	w	maju	do	
5,6%.	Ostatnie	dane	z	końca	czerwca	mówią	o	5,4%.	Poziom	bezrobocia	w	naszym	
powiecie	utrzymuje	się	na	stosunkowo	niskim	poziomie	od	października	ubiegłego	
roku,	gdy	odnotowano	6,0%.	

(tw) 

 Zakończyła	się	tegoroczna	kwalifikacja	wojskowa	w	Powiecie	Ple-
szewskim.	Wezwanie	na	Powiatową	Komisję	Lekarską	otrzymało	422	
mężczyzn	z	rocznika	podstawowego	1997,	a	także	starszych.	Stawiło	
się	368	osób.	Nieobecnych	było	54,	głównie	z	powodu	pobytu	zagra-
nicą	lub	leczenia	zamkniętego.	Większość	badanych,	bo	345	uznano	
za	zdolnych	do	służby	wojskowej	(kat.	A).	Decyzje	o	niezdolności	do	
służby	odebrały	23	osoby	(w	tym	18	-	kat.	D	niezdolny	w	czasie	po-
koju	i	5	-	kat.	E	trwale	niezdolny).	Ponadto	komisja	zarejestrowała	11	
kobiet	posiadających	przydatne	w	wojsku	kwalifikacje	psychologiczne,	
medyczne	bądź	weterynaryjne.	

(tw)

Bezpłatna pomoc prawna

Niskie bezrobocie w powiecie

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Leszek Bierła, 
Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia 
Tadeusz Rak, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski

Kwalifikacja wojskowa 2016

	 Prawie	460 ton	unieszkodliwio-
nych	odpadów	-	to	efekt	tegorocznej	
edycji	„Programu	usuwania	wyrobów	
zawierających	azbest”	w Powiecie	Ple-
szewskim.	Program	koordynuje	Wy-
dział	Ochrony	Środowiska	Starostwa	
Powiatowego	w Pleszewie.	
	 175	 -	 tyle	wniosków	wpłynęło	
w tym	roku	od	właścicieli	nierucho-
mości	o usunięcie	materiałów	z azbe-
stem.	Łącznie	usunięto: 121 ton płyt	
eternitowych	z dachów	oraz	ponad	338 
ton	odpadów	zgromadzonych	wcze-
śniej	na	paletach	lub	pryzmach.	Usługi	
wykonało	przedsiębiorstwo	Eko	TW	
Sp.	z o.o.	z Czermina.	Firma	wygrała	

przetarg,	oferując	najniższe	ceny	usług:	
270	zł	za	wywiezienie	i zutylizowanie	
tony	odpadów	azbestowych	oraz	420	zł	
w przypadku,	gdy	eternit	należało	jesz-
cze	zdemontować	bezpiecznie	z dachu.	
Koszt	operacji	na	danej	posesji	nie	mógł	
przekroczyć	limitu	4.000	zł.	Program	
obejmuje	usunięcie	niebezpiecznych	
materiałów,	ale	nie	finansuje	nowych	
pokryć	dachowych.
	 Środki	 na	 realizację	 programu	
pochodzą	 z  budżetu	 powiatu,	
budżetów	gmin	oraz	z Wojewódzkiego	
i  Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	i Gospodarki	Wodnej.	

(tw)

Azbest do utylizacji
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Wydarzenia

	 Tego	jeszcze	nie	było!	Wychodząc	naprzeciw	ogromnemu	zain-
teresowaniu	grami	komputerowymi	w	sieci, 	Starostwo	Powiatowe	
w	Pleszewie	w	marcu	br.	zorganizowało	I	Powiatowy	Turniej	Szkół	
Gimnazjalnych	w	League	of	Legends	2016.	Turniej	gier	komputero-
wych	odbył	się	w	Liceum	Ogólnokształcącym	im.	Stanisława	Staszica	
i	był	jedną	z	imprez	promujących	szkoły	ponadgimnazjalne.

 (tw) 

 Na	pytania	o  relacje	między	
biznesem	a działalnością	społecz-
ną	odpowiadali	 goście	„Debaty 
wolnego krzesła”,	zorganizowanej	
12	kwietnia	br.	w kinie	„Hel”.	Dys-
kusja	była	jednym	z ciekawszych	
punktów	Tygodnia	Obywatelskie-
go	2016	w ramach	WIELKOPOL-
SKICH	DNI	„STOP	-	UZALEŻNIE-
NIOM”	w Pleszewie.	Celem	akcji	
było	pobudzenie	zaangażowania	
młodzieży	w życiu	publicznym,	pro-
pagowanie	współpracy	w grupie,	
postaw	prospołecznych	 i aktyw-
ności	na	rzecz	wspólnoty	lokalnej.	
Gośćmi	debaty	byli:	prezes	fabryki	

„Spomasz”	Tadeusz Rak, Mar-
cin Ulatowski	ze	spółki	„Famot”,	
prezes	Klubu	Sportowego	„Stal”	
Tomasz Zawada,	wolontariusz-
ka	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	
Pomocy	Emilia Golińska,	współor-
ganizator	Attractive	Sound	Festival	
Patryk Walendowski - Walendziak 
oraz	autorka	wydarzenia	kultural-
nego	„Pożegnanie Lata z Afryką” 
Magdalena Spychaj.	Debatę	zorga-
nizowała	Powiatowa	Świetlica	Śro-
dowiskowa	pod	kierunkiem	Lucyny 
Roszak.	Dyskusji przysłuchiwało	
się	200	uczniów.	

(tw)

Debata wolnego krzesła. Tydzień Obywatelski

Turniej League of Legends. Zwycięstwo Trójki

Powiatowy turniej LEAGUE OF LEGENDS wygrało 
Gimnazjum nr 3 w Pleszewie. Nagrodami dla zwycięzców 
był Puchar Starosty Pleszewskiego i markowe słuchawki 
komputerowe. Trofea wręczyli Wicestarosta Pleszewski 
Eugeniusz Małecki oraz dyrektor Liceum i Gimnazjum im. 
Stanisława Staszica Lilla Deleszkiewicz. II miejsce zajęła 
drużyna z Kowalewa, a III - Gimnazjum nr 2 w Pleszewie.

W konkursie na najlepsze przebranie za postać z gry League 
of Legend jury nagrodziło Karolinę Antczak z Kowalewa 
w stroju Vayne oraz Jonasza Owieśnego z Dobrzycy, 
występującego w roli Warwicka. Publiczność 

zgromadzona w auli 
na bieżąco śledziła 

przebieg gry na 
telebimie. Zawody 

komentowali licealiści 
Maciej Matyaszczyk 
i Wojtek Ruciński.

Turniej trwał dwa dni. Do rywalizacji 
stanęło kilkanaście drużyn gimnazjalnych 
i konieczne były eliminacje. 
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Nagrody

	 Już	po	raz	trzeci	podczas	Święta	Powiatu	
Pleszewskiego	w styczniu	br.	uhonorowano	
zdolnych	i ambitnych	reprezentantów	mło-
dego	pokolenia	za	wysokie	wyniki	w nauce	
oraz	talenty	i osiągnięcia	w dziedzinach	nauki,	
kultury	i sportu.	Stypendia	wręczyli	Starosta	
Pleszewski	Maciej Wasielewski	i Przewodni-
czący	Rady	Powiatu	w Pleszewie	Mirosław 
Kuberka.	

 „Najlepsi uczniowie gimnazjum dwuję-

zycznego”	 -	Adam Zacharczuk, Mateusz 
Nawrocki, Maciej Kempiński, Bartosz Dą-
browski.	

 „Najlepsi uczniowie szkoły ogólnokształ-
cącej”	-	Zbigniew Orman, Adam Karczewski, 
Dorota Nowicka.

 „Najlepsi uczniowie technikum”	-	Szymon 
Delikat, Grzegorz Kasprzak, Eunika Kiełbasa.

 „Najlepsi uczniowie szkoły zawodowej”	-	
Weronika Chmielewska, Denisa Mikołajczyk, 

Angelika Woldańska.
 „Kategoria otwarta”	-	młody	naukowiec,	

laureat	olimpiad	matematycznych	i fizycznych	
Daniel Moździerz;	sportowiec,	piłkarz,	lek-
koatleta	i biegacz	Mateusz Siuda;	malarka	
Marta Wojtkowiak;	laureat	konkursów	przy-
rodniczych	i plastycznych	Patryk Kaczmarek 
oraz	laureat	turniejów	piekarskich	i kulinar-
nych	Przemysław Kasprzak.	

(tw) 

	 Sportowcem	Roku	2015	Ziemi	
Pleszewskiej	w kategorii	seniorskiej	
został	lekkoatleta	i piłkarz	Mateusz 
Siuda.	2	miejsce	zajął	zawodnik	
karate	Filip Vogt,	a trzeci	był	bie-
gacz	Ryszard Andersz.	Zwycięz-
ca	w kategorii	juniorów,	karateka	
Kacper Vogt	(na	zdjęciu)	otrzymał	
nagrodę	Starosty	Pleszewskiego.	
Zaraz	za	nim	uplasowali	się	Bar-

tosz Stephan	z klubu	taekwondo	
i kolejny	karateka	Maciej Śmigiel-
ski.	Szkoleniowiec	taekwondo	Piotr 
Wesołek	odebrał	statuetkę	dla	Naj-
lepszego	Trenera.	Czołowym	Dzia-
łaczem	Sportowym	Roku	2015	
wybrano	Prezesa	Pleszewskiego	
Klubu	Karate	Józefa Sołtysiaka.	
Na	tytuł	Promotora	Pleszewskiego	
Sportu	zasłużył	sobie	Bank	Spół-

dzielczy	w Pleszewie.	V	Bieg	Prze-
mysława	okrzyknięto	najbardziej	
widowiskową	imprezą	sportową.	
Oto	bohaterowie	VIII	GALII	PLE-
SZEWSKIEGO	SPORTU,	która	od-
była	się	10	marca	br.	w kinie	„Hel”	
w Pleszewie.	Nagrody	najlepszym	
sportowcom,	trenerom,	działaczom	
i organizatorom	sportowych	wyda-
rzeń	wręczyli:	Starosta	Pleszewski	

Maciej Wasielewski,	Zastępca	Bur-
mistrza	MiG	Pleszew	Arkadiusz 
Ptak,	 Przewodnicząca	 Komisji	
Sportu	i Rekreacji	Rady	Miejskiej	
w Pleszewie	Bernadeta Gawroń-
ska,	Prezes	Spółki	SPORT	Pleszew	
Bartosz Oleksy	oraz	przedstawiciel	
Banku	Spółdzielczego	w Pleszewie	
Tomasz Górczyński.	

(tw)

GALA PLESZEWSKIEGO SPORTU

Stypendia Starosty Pleszewskiego 2015
W tym roku stypendia Starosty Pleszewskiego otrzymało 18 uczniów szkół powiatowych.
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Profi laktyka zdrowotna

	 Ponad	600	uczniów	pleszew-
skich	 szkół	 średnich	 obejrzało	
spektakl	edukacyjno-profilaktyczny	
przygotowany	przez	aktorów	Sceny	
Teatralnej	„Kurtyna”	z Krakowa.	
Tym	 razem	młodzież	 obejrzała	
przedstawienie	pt.	„Upadły Anioł”, 
poruszające	współczesne	problemy	
młodego	pokolenia:	uzależnienie	
od	gier	komputerowych,	przemoc	
w mediach	społecznościowych,	
wulgaryzacja	 języka	w relacjach	
personalnych,	problemy	emocjo-
nalne,	 łamanie	norm	etycznych,	
prawnych	 i społecznych.	Powiat	
Pleszewski	współpracuje	z kra-
kowskim	teatrem	od	wielu	lat.	

(tw)

 Z  okazji	 Światowego	 Dnia	
Zdrowia	w sobotę	 ,	9	kwietnia	
2016r.	w Pleszewskim	Centrum	
Medycznym	zorganizowano	bez-
płatne	badania	profilaktyczne:	ba-
dania	zmian	skórnych	pod	kątem	
wykrycia	czerniaka,	badania	pła-
skostopia	i	wad	postawy,	poziomu	
cukru,	cholesterolu	i	trójglicerydów	
oraz	naukę	samokontroli	piersi	dla	
kobiet.
	 Z badań	i porad	specjalistów	
skorzystało	ponad	300	chętnych.	
Akcję	zorganizowały:	Starostwo	Po-
wiatowe	w	Pleszewie,	Pleszewskie	
Centrum	Medyczne,	Powiatowa	
Stacja	Sanitarno-Epidemiologicz-
na	 i	NZOZ	Lekarzy	Specjalistów	
AB-MED.

 (tw)

Aktorzy w roli
terapeutów

Biała sobota

	 XVI	Wielkopolskie	Dni	„Stop	-	
Uzależnieniom”	odbyły	się	w Dzień	
Dziecka,	1	czerwca	2016r.	w ZST	
w Pleszewie.	WDSU	to	coroczna	
impreza	o charakterze	profilakty-
ki	uzależnień,	organizowana	od	
2001	roku	przez	Starostwo	Po-
wiatowe	w Pleszewie.	Celem	akcji	
jest	ostrzeżenie	młodzieży	przed	
uzależnieniem	od	narkotyków,	alko-
holu,	nikotyny,	dopalaczy,	a także	
od	nowych	zagrożeń	-	uzależnienia	
od	komputera,	gier	komputero-
wych,	komórki	i Internetu.	Akcja	
promuje	zdrowie	i aktywność,	sta-
wia	na	rywalizację	sportową,	na	
twórczość	artystyczną	i rozwijanie	
zainteresowań.	
	 W WDSU’2016	uczestniczyły	
szkoły	ponadgimnazjalne	z Powiatu	
Pleszewskiego	i Jarocińskiego.	
	 Wydarzenie	oficjalnie	otworzyli	
Starosta	Pleszewski	Maciej Wasie-
lewski	i dyrektor	technikum	Artur 
Kukuła.	
	 Tego	dnia	odbyły	się	 turnieje	
piłki	nożnej	chłopców	i siatkówki	
dziewcząt.	Na	parkingu	szkolnym	
odbywały	się	pokazy	jazdy	gokar-
dem.	O swojej	pasji	opowiadał	gość	
honorowy	imprezy	Damian Kubera, 
Wicemistrz	Polski	Juniorów	na	żuż-
lu,	zawodnik	Unii	Leszno.	Każdy	
mógł	usiąść	na	profesjonalnym	
motorze	żużlowym	lub	zrobić	sobie	
pamiątkowe	zdjęcie	z mistrzem.	
	 Odbył	się	„Kabareton”	o tema-
tyce	uzależnień.	Swoje	skecze	po-
kazało	pięć	kabaretów	szkolnych.	

STOP - UZALEŻNIENIOM 
z młodym mistrzem
Gościem	specjalnym	tegorocznych	XVI	Wielkopolskich	Dni	„Stop	-	Uzależnie-
niom”	w	Pleszewie	był	zawodnik	klubu	żużlowego	Unia	Leszno,	Wicemistrz	
Polski	Juniorów	Damian	Kubera.	

Pierwsze	miejsce	w konkursie	zdo-
był	kabaret	z ZST.	
	 Końcowym	akcentem	WDSU	
był	towarzyski	mecz	siatkówki	po-
między	drużynami	samorządowymi	

Powiatu	Pleszewskiego	 i Miasta	
Pleszew.	Radni	powiatowi	pokonali	
swoich	kolegów	z miasta	wynikiem	
3-2.	

(tw)
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Historia i pamięć

Wydawca:		 	 	 	 Starostwo Powiatowe w Pleszewie
	 	 	 	 	 	 ul.	Poznańska	79
	 	 	 	 	 	 Wydział	Organizacyjno-Administracyjny
	 	 	 	 	 	 tel.	62	742-96-47,	62	742-96-50
Skład	i	łamanie:		 	 Piotr	Budnik
Druk:		 	 	 	 	 F.U.P.	„FC	Druk”,	Piekarzew	10a,	tel.	62	741-80-24

73. rocznica Rzezi Wołyńskiej

Minutą ciszy ich uczcijmy! Dzień zwycięstwa i wolności. 
	 Delegacja	Starostwa	Powiatowego	
i UMiG	Pleszew	uczciła	71.	 rocznicę	
zwycięstwa	nad	hitlerowskimi	Niemcami	
i  zakończenia	 II	 Wojny	 Światowej	
w Europie.	Delegacja	złożyła	kwiaty	pod	
Pomnikiem	Wolności	w Pleszewie  oraz	
pod	 obeliskiem	 ku	 czci	 ponad	300	
więźniów,	zamordowanych	w obozie	
karnym	w Łaszewie.	

(tw)

Tablica Żołnierzy Wyklętych w Pleszewie
	 Na	Murze	Pamięci	przy	kościele	pw.	
Ścięcia	św.	Jana	Chrzciciela	w Plesze-
wie	odsłonięto	tablicę	Żołnierzy	Wyklę-
tych	Ziemi	Pleszewskiej.	Płyta	została	
odlana	z brązu	w Pracowni	Artystycznej	
„BRĄZART”	Barbary	i Juliusza Kwieciń-
skich	według	projektu	artysty	rzeźbiarza	
Grzegorza Godawy	z Poznania.	Z ini-
cjatywą	wmurowania	tablicy	wystąpiła	
Drużyna	Tradycji	70	Pułku	Piechoty	
oraz	Polskie	Towarzystwo	Historyczne	
koło	Pleszew.	Fundatorami	tablicy	byli:	
Starostwo	Powiatowe,	UMiG	Pleszew,	PiS,	grupa	rekonstrukcyjna	oraz	ofiarodawcy	
prywatni.	Odsłonięcia	tablicy	18	czerwca	br.	dokonali:	Starosta	Pleszewski	Maciej 
Wasielewski,	Wiceburmistrz	Pleszewa	Andrzej Jędruszek	oraz	w imieniu	DT70pp 
Maciej Grzesiński.	Tablicę	poświęcił	prałat	Henryk Szymiec.		 	 	 	 							(tw)

72. rocznica Powstania Warszawskiego
	 Z okazji	72.	rocznicy	wybuchu	Po-
wstania	Warszawskiego	przy	 tablicy	
Polski	Walczącej	na	budynku	prokura-
tury	w Pleszewie	odbył	się	apel,	a na	
rynku	stanęła	powstańcza	barykada	
z  gruzu	 i  starych	mebli.	1	 sierpnia	
o godzinie	17.00	zawyły	syreny	alar-
mowe.	Kibice	piłkarscy	odpalili	kolo-
rowe	flary	i wywiesili	transparent	„63	
dni	 chwały”.	Na	warcie	 honorowej	
przy	 tablicy	 stanęli	 rekonstruktorzy	
w mundurach	powstańców	warszawskich.	Na	uroczystość	przybyli	kombatanci,	
samorządowcy,	harcerze	i mieszkańcy.	Władze	reprezentowali	Starosta	Pleszewski	
Maciej Wasielewski	i Wiceburmistrz	Pleszewa	Arkadiusz Ptak.	Obchody	roczni-
cowe	zorganizowała	Drużyna	Tradycji	70	Pułku	Piechoty.		 	 																					(tw)

Święto Wojska Polskiego w Pleszewie
	 15	sierpnia	br.	z okazji	Święta	Wojska	Polskiego	przy	pomniku	„Chwały	artylerzy-
stom”	w Pleszewie	odbył	się	uroczysty	apel,	zorganizowany	przez	Związek	Żołnierzy	WP	
koło	nr	4.	Uroczystość	poprowadził	
płk	w stanie	spoczynku Zygmunt 
Reszel.	Wartę	honorową	objęli	har-
cerze	oraz	rekonstruktorzy	w mun-
durach	historycznych	Armii	Pol-
skiej	z 1939	roku.	Kwiaty	złożyła	
m.in.	delegacja	władz	powiatu	na	
czele	z Wicestarostą	Pleszewskim	
Eugeniuszem Małeckim.

 (tw)

	 Dla	upamiętnienia	73.	rocznicy	Rzezi	Wołyńskiej,	
na	cmentarzu	parafialnym	w Sośnicy	pod	pomnikiem	
131	Polaków	zamordowanych	w Berezowicy	Ma-
łej	i 	polskich	wsiach	koło	Zbaraża,	złożono	kwiaty	
i zapalono	znicze.	Hołd	ofiarom	zbrodni	ukraińskich	
nacjonalistów	złożyli	Starosta	Pleszewski	Maciej 
Wasielewski,	Burmistrz	Dobrzycy	Jarosław Pietrzak, 
działacz	PSL	w Dobrzycy	Kazimierz Maciejewski 
oraz	świadkowie	 tamtych	 tragicznych	wydarzeń,	
którzy	po	wojnie	osiedlili	się	w okolicach	Fabianowa	
i Sośnicy.	

(tw)

	 W przeddzień	Narodowego	Dnia	Pamięci	Żołnierzy	
Wyklętych	Rada	Powiatu	w Pleszewie	podczas XII	
sesji	w dn.	29	lutego	2016r.	oddała	hołd	żołnierzom	
podziemia	niepodległościowego	oraz	zamordowanym	
przez	reżim	komunistyczny. 

(tw)
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Współpraca zagraniczna

	 W  Powiecie	 Pleszewskim	 gościła	
18-osobowa	delegacja	służb	gospodarki	
wodnej	z partnerskiego	Powiatu	Ammer-
land	i landu	Dolna	Saksonia.	Była	to	już	
kolejna	rewizyta	specjalistów	tej	branży	
w Pleszewie.
	 Niemieckiej	delegacji	przewodniczył	
Zastępca	Landrata	Ammerlandu	dr	Thomas 
Jürgens.	Towarzyszyli	mu	przedstawiciele	
kilku	 regionalnych	związków	wodnych:	
Ammerländer	Wasseracht,	Haaren	Was-
seracht,	Morriem-Ohmsteder-Sielacht	oraz	
Entwässerungsverband	Jade.	Organizacje	
te	zajmują	się	utrzymaniem	rzek	i urządzeń	
wodnych,	osuszaniem	terenów,	melioracją	
pól	oraz	zapobieganiem	zalewom	morskim.
	 Niemiecka	grupa	przyjechała	do	Ple-
szewa	23	czerwca	2016	roku.	W progra-
mie	wizyty	było	m.in.	zwiedzanie	Muzeum	
Tradycji	i Rybactwa	w Miliczu,	rezerwatu	
„Stawy Milickie”	oraz	Obszaru	Specjal-
nej	Ochrony	Ptaków	 „NATURA 2000” 
w Dolinie	Baryczy.	Delegacja	uczestni-
czyła	w spotkaniu	jubileuszowym	z okazji	
10-lecia	działalności	Stowarzyszenia	Miast	
Partnerskich	Pleszewa	w Muzeum	Regio-
nalnym	w Pleszewie.	Niemcy	wybrali	się	
także	na	spływ	kajakowy	 rzeką	Prosna	
z Bogusławia	do	Chocza	oraz	uczestniczyli	
w Dniach	Pleszewa‘2016.	W „Namiocie	
Kibica”	razem	z pleszewskimi	fanami	oglą-
dali	transmisję	meczu	Szwajcaria	-	Polska	
na	Mistrzostwach	Europy	w Piłce	Nożnej	
EURO	2016.	Ostatni	wieczór	w Polsce	
goście	z Niemiec	spędzili	na	pikniku	inte-
gracyjnym	w Wiosce	Indiańskiej	i miastecz-
ku	Dzikiego	Zachodu	w Józefowie,	gdzie	
spotkali	się	m.in.	z prezesami	gminnych	
spółek	wodnych	z naszego	powiatu.	

(tw) 

Pracownicy społeczni z wizytą w Ammerland
	 Grupa	pracowników	pomocy	spo-
łecznej	z	Powiatu	Pleszewskiego	uczest-
niczyła	w	wizycie	studyjnej	w	Powiecie	
Ammerland	w	Niemczech.	
	 Wyjazd	odbył	się	w	dniach	22	-	
23	kwietnia	2016	roku.	Pleszewskiej	
delegacji	przewodniczyli	wicestarosta	
Eugeniusz Małecki	oraz	dyrektor	Po-
wiatowego	Centrum	Pomocy	Rodzinie	
Grażyna Kaczmarek.	Do	Niemiec	po-

jechali	 także:	kierownik	Warsztatów	
Terapii	Zajęciowej	z	Nowolipska	Piotr 
Stencel,	specjalistka	ds.	projektów	w	
PCPR	Dorota Olejniczak,	kierownik	
Ośrodka	Wsparcia	Katarzyna Kraw-
czyk,	kierownik	Powiatowej	Świetlicy	
Środowiskowej	Lucyna Roszak,	kie-
rownik	Ośrodka	 Interwencji	Kryzy-
sowej	Maria Przybył	oraz	tłumaczka	
Magdalena Barańska.

	 Pleszewianie	odwiedzili	m.in.	szko-
łę	 i	przedszkole	dla	dzieci	z	upośle-
dzeniem	umysłowym	w	Gulfhof	oraz	
warsztaty	zawodowe	dla	osób	niepełno-
sprawnych	Artec	Ammerland.	Spotkali	
się	z	nowym	zarządem	partnerskiej	
organizacji	Gemeinnützige	Gesellschaft	
fuer	paritätische	Sozialarbeit	m.b.H.	
(GPS)	z	Wilhelmshaven - Jurgenem 
Hoffmannem	i	Petrą Mingo.	W	trakcie	
narady	uzgodniono,	że	kontakty	GPS	
Wilhelmshaven	 i	PCPR	w	Pleszewie	

będą	nadal	rozwijane,	a	przypadający	
w	2017r.	jubileusz	15-lecia	współpracy	
odbędzie	się	w	Pleszewie.
	 Wicestarosta		Eugeniusz Małecki 
spotkał	się	z	Landratem	Ammerlandu	
Jörgiem Bensbergiem.	Przedyskuto-
wano	plany	współpracy	obu	powia-
tów	w	roku	2016.	Podczas	rozmów	
z	Burmistrzem	Westerstede	Klausem 
Grossem	poruszono	problem	napływu	
uchodźców	do	Niemiec.	

(tw)

Gościliśmy specjalistów spółek 
wodnych z Niemiec
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Turystyka

 - Sezon turystyczny 2016 w Powiecie 
Pleszewskim uważam za otwarty!	 -	po	 tych	
słowach	Starosty	Pleszewskiego	Macieja Wa-
sielewskiego	 rozpoczął	 się	pierwszy	w  tym	
roku	spływ	kajakowy	na	Prośnie.	1	maja	przed	
południem	37	kajakarzy	wypłynęło	z Rokutowa	
na	doroczne	ŚWIĘTO	PROSNY	w Nowej	Wsi.	
	 Wioślarze	mieli	 do	pokonania	20	kilo-
metrów.	Na	przystani	 rzecznej	przy	moście	
w Choczu	odbył	 się	 tradycyjny	chrzest	po-
czątkujących	kajakarzy.	Ośmiu	nowicjuszy	

ŚWIĘTO PROSNY 2016
musiało	wypić	kwaśny	sok	z cytryny	i		wytrzy-
mać	klapsa	wiosłem.	Organizatorami	spływu	
było	Starostwo	Powiatowe	w Pleszewie	i Klub	
Kajakowy	LOK	„Prosna”	Pleszew.
	 Na	festyn	w Nowej	Wsi	dotarli	też	uczest-
nicy	marszu	nordic	walking	 z Tomic	oraz	
kolarze	z Pleszewa	i Kalisza.	Licznie	przybyli	
mieszkańcy	gminy	Gizałki.	Na	placu	spor-
towo-rekreacyjnym	odbyły	 się	 towarzyskie	
mecze	piłkarskie,	 rywalizacja	drużyn	OSP,	
biegi	młodzieżowe	oraz	Turniej	Wsi	Gminy	

Gizałki.	Organizatorami	festynu	w Nowej	Wsi	
był	Urząd	Gminy	i Gminne	Centrum	Kultury	
w Gizałkach.	
	 Już	 rano	nad	Prosną	w okolicach	Rudy	
Wieczyńskiej	odbyły	się	Zawody	Spławikowe	
o Puchar	Starosty	Pleszewskiego,	zorganizo-
wane	przez	Polski	Związek	Wędkarski	koło	
w Choczu.	
	 Tak	1	maja	br.	zainaugurowano	sezon	letni	
w Powiecie	Pleszewskim.	

(tw)

 1 czerwca w przedszkolach, szkołach i na osiedlach 
odbyły się liczne imprezy z okazji Dnia Dziecka. Nie inaczej 
było w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. Piknik dla 
dzieci pracowników odbył się w parku przy urzędzie. Były 
gry i konkursy, puszczanie mydlanych baniek i malowanie 
twarzy, a także zabawy z Myszką Miki. Atrakcje zapewniło 
pleszewskie Centrum Zabawy i Nauki „PAIDI”.              (tw)

Dzień dziecka 
z Myszką Miki
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Ludzie z pasją

	 W czerwcu	br.	do	Starostwa	Powiato-
wego	w Pleszewie	przybył	niespodziewa-
nie	Tomasz Pawłowski	z Gniezna,	znany	
wśród	samorządowców	jako	„Tomek	Wę-
drowniczek”.	Od	lat	podróżuje	po	Polsce	
i odwiedza	wójtów,	burmistrzów,	prezy-
dentów	miast,	wojewodów	i marszałków.	
Mężczyzna	jest	inwalidą	I grupy,	ale	wielu	
może	pozazdrościć	mu	pogody	ducha,	
zapału	i serdeczności	do	ludzi.	Spotkania	
nie	odmówili	mu	także	Starosta	Pleszew-
ski	Maciej Wasielewski	 i wicestarosta	
Eugeniusz Małecki.	Pamiątką	z tej	wizyty	
jest	zdjęcie	Pana	Tomka	w fotelu	starosty	
i w koszulce	promocyjnej	powiatu.	„Tomek	
Wędrowniczek”	prowadzi	kronikę	swoich	
podróży	po	Polsce.		

  (tw)

Tomek 
Wędrowniczek 
u starosty

Ciągnikiem 
przez całą Polskę
	 Emerytowany	kierowca	zawodowy	Zygmunt Kuś 
z Pleszewa	spełnił	marzenie	życia	 -	 swoim	wyre-
montowanym	ciągnikiem	URSUS	C-328,	 rocznik	
1964	wyjechał	na	początku	czerwca	w podróż	do-
okoła	Polski.	Jazda	zajęła	mu	80	dni.	W tym	czasie	
pokonał	ponad	3.500	km.	We	wtorek	23	sierpnia	
br.	powrócił	do	Pleszewa,	gdzie	był	hucznie	witany	
przed	władze	powiatu,	 rodzinę,	znajomych	 i  tłum	
dziennikarzy.	Starosta	Pleszewski	Maciej Wasielew-
ski pogratulował	pasjonatowi	wyczynu	 i nagrodził	
pucharem.	

(tw)


