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Nowe drogi powiatu

Kajakiem na Prosnê

Powiatowa Komenda PSP w Plesze-

wie otrzyma³a nowy podnoœnik na

podwoziu Volvo i samochód dowod-

czo-rozpoznawczy marki Renault

Kango. Przekazanie sprzêtu odby³o

siê 15 grudnia 2004 roku. Na pierw-

szym planie z-ca dowódcy Jednostki

Ratowniczo - Gaœniczej PSP

w Pleszewie kpt. Tomasz Niciejewski.
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I N F O RM A C J E

Tablica zosta³a ufundowana

solidarnie przez samorz¹dy Ziemi Ple-

szewskiej: w jednej trzeciej przez w³a-

dze powiatu, MiG Pleszew oraz pozo-

sta³e gminy - Chocz, Czermin, Giza³ki,

Go³uchów i Dobrzyca. P³askorzeŸba

znajduje siê przy wejœciu do nowocze-

snej sali wyk³adowej w nowym campu-

sie Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UAM

przy ul. Szamarzewskiego. Sala nosi

imiê profesora Sobeskiego.

Ceremonia ods³oniêcia tabli-

cy mia³a miejsce 18 listopada w Pozna-

niu. Pleszewscy samorz¹dowcy prze-

kazali akt fundacyjny, a w³adze uniwer-

W dniu 1 grudnia 2004r. odby³a siê w Staro-

stwie Powiatowym sprzeda¿ prac wykonanych

przez uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie

z Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Pleszewie. Ozdo-

by œwi¹teczne, stroiki, obrazki œwi¹teczne oraz wie-

le innych wspania³ych upominków mo¿na by³o na-

byæ w siedzibie Starostwa. Dochód ze sprzeda¿y

zostanie przeznaczony na wycieczkê szkol-

n¹ uczniów do Warszawy.

Kominiarz Maciej Sobiejewski w przed-

dzieñ wigilii odwiedzi³ Starostwo Powiatowe w

Pleszewie. Pracownikom urzêdu i staroœcie

¿yczy³ pomyœlnoœci w Nowym Roku. Starosta

Micha³ Karalus zgodnie ze zwyczajem z³apa³

siê za guzik. Podziêkowa³ za ¿yczenia i od-

wdziêczy³ siê upominkiem.

(tw)

Tablica dla uczelni
Samorz¹dy Powiatu Pleszewskiego ufundowa³y Uniwersytetowi im. Adam

Mickiewicza w Poznaniu tablicê, upamiêtniaj¹c¹ wybitnego Pleszewianina -

profesora Micha³a Sobeskiego, jednego z za³o¿ycieli uczelni.

sytetu wrêczy³y cz³onkom delegacji po-

dziêkowania za cenn¹ inicjatywê. Wy-

s³uchano wyk³adu na temat pracy na-

ukowej i ¿ycia profesora Sobeskiego.

Ods³oniêcia tablicy dokonali rektor

uczelni prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc,

starosta pleszewski Micha³ Karalus

oraz wiceburmistrz Pleszewa Czes³aw

Skowroñski. Gospodarze i goœcie

wznieœli toast za udan¹ wspó³pracê.

Podczas uroczystoœci wyst¹pi³ chór

akademicki UAM. W³adze uczelni za-

prosi³y wszystkich na uroczyst¹ kola-

cjê i spotkanie towarzyski do klubu stu-

denckiego.                                       (tw)

Samorz¹dowcy z Powiatu Pleszewskiego na UAM w Poznaniu.

W tle tablica i drzwi do sali wyk³adowej imienia prof. M. Sobeskiego.

Kominiarz

na szczêœcie

Stroiki

od dzieci

Dzieci i opiekunowie ze szko³y specjalnej

ze stroikami w Wydziale Komunikacji

32 osoby z Powia-

tu Pleszewskiego

otrzyma³y srebrne me-

dale „Za zas³ugi dla

Obronnoœci Kraju”.

Byli to rodzice, których

co najmniej trzech sy-

nów pe³ni lub pe³ni³o

zasadnicz¹ s³u¿bê

wojskow¹. Medale

wrêczy³ komendant

Wojskowej Komendy

Uzupe³nieñ w Kaliszu

pp³k. Andrzej Krupiñ-

ski. Uroczystoœæ odby-

³a siê  w czwartek 6

stycznia w Starostwie

Powiatowym  w Ple-

szewie.                  (tw)

Za zas³ugi

dla Obronnoœci Kraju
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W dniu 15 grudnia 2004 roku przed Ko-

mend¹ Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-

nej w Pleszewie odby³a siê uroczystoœæ prze-

kazania nowego sprzêtu jednostkom ochrony

przeciwpo¿arowej

1) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra-

¿y Po¿arnej w Pleszewie wzbogaci³a siê o:

a) Nowy specjalistyczny samochód SH 25

tj. podnoœnik na podwoziu samochodu ciê¿a-

rowego marki VOLVO. Samochód wartoœci

865.630 z³. zakupiony zosta³ ze œrodków: Na-

rodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Œrodowiska, powiatu pleszewskiego, Ko-

mendy G³ównej PSP w Warszawie, Komendy

Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

b) Samochód dowódczo-rozpoznawczy

Renault Kango wartoœci 43.490 z³. Zakupiony

zosta³ ze œrodków Komendy Wojewódzkiej

PSP w Poznaniu i œrodków Komendy Powia-

towej  PSP w Pleszewie

c) Nowoczesn¹ motopompê wartoœci

27.825 z³ oraz agregat pr¹dotwórczy wartoœci

2.568 z³. Sprzêt zakupi³a i przekaza³a gmina

Chocz.

2) Starsze pojazdy - samochód z podno-

I N F O RM A C J E

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZÊTU W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W PLESZEWIE

15 GRUDNIA 2004

Stra¿ na wysokoœci
œnikiem STAR typu SH – 18 oraz samochód

osobowy Polonez, u¿ytkowane dotychczas w

JRG PSP Pleszew,  trafi³y do OSP w Choczu.

W ceremonii przekazania sprzêtu

uczestniczyli: Starosta Pleszewski Micha³

Karalus, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Bogdan Skitek, Komendant Wojewódzki

PSP nadbrygadier Ryszard Kamiñski. Ko-

mendant Powiatowy PSP m³. brygadier Ja-

cek Jarus,  radni, wójtowe (w tym wójt Cho-

cza Marian Wielgosik, przewodnicz¹cy

rady gminy Chocz Jan Stencel), dzia³acze

OSP, delegacja samorz¹dowców  z Belgii.

Starosta Micha³ Karalus i Komendant

Wojewódzki PSP nadbrygadier Ryszard

Kamiñski uroczyœcie wrêczyli za³ogom klu-

cze do nowych pojazdów. Stra¿acy na

chwilê w³¹czyli syreny i koguty. Potem

odby³ siê pokaz sprzêtu. Goœcie mogli za-

j¹æ miejsce w gondoli podnoœnika i wznieœæ

siê na wysokoœæ 25 metrów. Mo¿na te¿

by³o przejechaæ siê samochodem Renault

Kango.                                                         (tw)

Najnowszy sprzêt pleszewskich stra¿aków

Jako pierwsi na wysokoœæ 25 metrów wysiêgni-

kiem stra¿ackim wjechali Przewodnicz¹cy Rady

Powiatu Bogdan Skitek i Starosta Pleszewski

Micha³ Karalus

OTWARCIE ODREMONTOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W SPZOZ PLESZEW 23 GRUDNIA 2004

Blok operacyjny po remoncie

W szpitalu powiatowym w Pleszewie od-

dano do u¿ytku wyremontowany blok opera-

cyjny z nowoczesn¹ wentylacj¹ i klimatyzacj¹.

Inwestycja kosztowa³a 1.418.000 z³.

Modernizacja polega³a na wykonaniu prac

remontowo - budowlanych na bloku opera-

cyjnym oraz adaptacji nowych pomieszczeñ.

Odnowiono dwie sale operacyjne i poopera-

cyjne, sale przygotowania pacjentów i leka-

rzy, salê wstêpnej sterylizacji, szatnie, ³azien-

ki, korytarze, pomieszczenia socjalne i gospo-

darcze. Zamontowano now¹ stolarkê

drzwiow¹ i okienn¹, sufity podwieszane, za-

³o¿ono p³ytki i wyk³adziny PCV. Wykonano

nowe posadzki i instalacjê elektryczn¹.

Za³o¿ono te¿ now¹ wentylacjê i klimaty-

zacjê. Dziêki temu istnieje wspólny uk³ad kli-

matyzacyjny z central¹ wraz z odzyskiem cie-

p³a dla g³ównej czêœci bloku oraz instalacje

nawiewno-wywiewne dla pozosta³ych po-

mieszczeñ. W uk³adzie klimatyzacyjnym za-

stosowano nawil¿acze parowe elektryczne.

Uk³ad jest automatycznie sterowany, co za-

pewnia regulacjê parametrów powietrza, sta-

bilizacjê strumienia objêtoœci powietrza, sta³¹

kontrolê stopnia zanieczyszczenia filtrów. Au-

tomatyka gwarantuje kontrolê uk³adu ciœnie-

nia w pomieszczeniach bloku operacyjnego.

System powoduje alarm w przypadku niew³a-

œciwego dzia³ania klimatyzacji, a tak¿e auto-

matycznie odcina kana³y wlotowe powietrza

w przypadku  powstania po¿aru. Maszynow-

nia znajduje siê w piwnicy pod blokiem ope-

racyjnym

Modernizacja bloku operacyjnego kosz-

towa³a 1.418.310 z³. Œrodki pochodzi³y z bu-

d¿etu powiatu pleszewskiego (709.158 z³),

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-

ska i Gospodarki Wodnej (po¿yczka 550.000

z³, dotacja 100.000 z³, nagroda dla szpitala

„Firma przyjazna œrodowisku” 50.000 z³) oraz

ze œrodków w³asnych SP ZOZ.

Oficjalne otwarcia wyremontowanego blo-

ku operacyjnego dokonano w przeddzieñ

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia – 23 grudnia 2004

roku.

Bartosz Oleksy

SP ZOZ

Korytarze bloku na dwa tygodnie przed

otwarciem. Prac remontowych dogl¹da

dyrektor SP ZOZ

Adela Grala Ka³u¿na

Otwarcie bloku operacyjnego
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I N F O RM A C J E

150 goœci uczestniczy³o w spotkaniu œwi¹tecznym liderów

Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli, które odby³o siê

w po³owie grudnia w Karczmie „Stara Stajnia” w Zawido-

wicach. Wieczór po³¹czono z promocj¹ publikacji „Legen-

dy i podania Ziemi Pleszewskiej”, tomiku wierszy, ksi¹¿ki

o regionalizmie i kalendarza Powiatu Pleszewskiego

na 2005 rok.

Pleszewskie legendy

w „Starej Stajni“

Tablica Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na

budynku dworca kolejowego w Kowalewie zo-

sta³a ods³oniêta w 1934 roku. Upamiêtniaæ mia-

³a przejazd Marsza³ka Pi³sudskiego przez sta-

cjê Kowalew podczas podró¿y z Warszawy do

Poznania. By³o to dok³adnie 25 paŸdziernika

1919 roku. Tablicê ufundowali cz³onkowie ple-

szewskiego ogniska Kolejowego Przysposobie-

nia Wojskowego.

Tablica dotrwa³a do wybuchu wojny. Pod-

czas okupacji przechowywa³ j¹ Stanis³aw Waw-

rzyniak. Rodzina Wawrzyniaków ukrywa³a pa-

mi¹tkê tak¿e w czasach PRL, a¿ do 1989 roku.

Dopiero po 50 latach, staraniem „Solidarnoœci”

tablica wróci³a na swoje dawne miejsce. Zosta³a

ponownie ods³oniêta 12 listopada 1989 roku.

Podczas monta¿u odkryto wówczas w murze

historyczny akt fundacyjny z 1934 roku. - Za-

uwa¿yliœmy to przez przypadek. Jak montowa-

liœmy tablicê, jedna z cegie³ w murze by³a luŸ-

na. Za ni¹ by³ schowany ten dokument w me-

talowej tubie – wspomina radny powiatowy

Krzysztof Szac, wówczas przewodnicz¹cy MKK

NSZZ „Solidarnoœæ” w Pleszewie. Kartka zo-

sta³a skopiowana,  a orygina³ umieszczony po-

nownie w tej samej wnêce.                            (tw)

Marsza³ek

w Kowalewie

W rocznicê

Powstania

Wielkopolskiego

W 86 rocznicê wybuchu Powstania Wielko-

polskiego kwiaty pod pomnikiem „Bohaterom Po-

wstania 1918-1919” na cmentarzu parafialnym

przy ul. Kaliskiej oraz na grobie ksiêdza Kazi-

mierza Niesio³owskiego z³o¿yli burmistrz Plesze-

wa Marian Adamek, starosta Micha³ Karalus i

kierownik mijeskiego Wydzia³u Oœwiaty, Zdrowia,

Kultury i Sportu  Adam Staszak.                     (td)

Autorzy, redaktorzy i mecenasi „Legend Ziemi Pleszewskiej”

W Karczmie „Stara

Stajnia” w Zawidowicach

odby³o siê spotkanie

œwi¹teczne liderów

Oœrodka Doskonalenia

Nauczycieli. Jedenastu

nauczycieli otrzyma³o li-

sty gratulacyjne:

El¿bieta Janowska

Ewelina Kula

Gra¿yna Borkowska

Halina Ko³aczyk

Ma³gorzata Pohl

Lidia Parysek

Hanna Karalus

Izabela Wawroska

Alicja Kulig

El¿bieta Mielcarek

Jolanta Rzepka.

Wieczór po³¹czono z

promocj¹ publikacji „Le-

gendy i podania Ziemi

Pleszewskiej”. Do go-

spody zaproszono dzie-

ci i m³odzie¿ – autorów

opowiadañ i ilustracji.

Mecenasi wydawnictwa

otrzymali podziêkowania

i ksi¹¿ki z limitowanej

serii w sztywnych ok³ad-

kach. W Zawidowicach

zaprezentowano te¿ to-

mik wierszy Paw³a Sar-

binowskiego, pisz¹cego

pod pseudonimem

„Mnich” oraz jego kole-

¿anki Malwiny Michalak.

Dyrektorzy gimnazjów

odebrali ksi¹¿ki o regio-

nalizmie „Wielkopolska

– nasza kraina” – dar od

Marsza³ka Województwa

dla bibliotek szkolnych.

Goœcie uroczystoœci

otrzymali w prezencie

tak¿e kalendarze œcien-

ne Powiatu Pleszewskie-

go na 2005 rok. Kolêdy

i piosenki wigilijne œpie-

wa³ zespó³ „Michael” ze

szko³y w Bia³ob³otach.

Organizatorami spo-

tkania by³o Starostwo

Powiatowe w Pleszewie,

ODN i redakcja „¯ycia

Pleszewa”.

(tw)
Bryczk¹ konn¹ pod okna karczmy podjecha³ œw. Miko³aj,

który przywióz³ dzieciom worek pe³en s³odyczy.



- 5 - www.pleszew.starostwo.gov.plBiuletyn powiatowy Nr 1(3)/2005

R O C Z N I C E

W Dzieñ Niepodleg³oœci 11 listopada mszê œw. za Oj-

czyznê w Koœciele pw. Œciêcia œw. Jana Chrzciciela odpra-

wi³ ks. pra³at Henryk Szymiec. M³odzie¿ przygotowa³a mon-

ta¿ s³owno-muzyczny o treœciach patriotycznych. W nabo-

¿eñstwie uczestniczyli mieszkañcy, poczty sztandarowe i

delegacje. Syn powstañca Józef Œwitalski niós³ historycz-

ny sztandar weteranów Powstania Wielkopolskiego. Poczty

sztandarowe wystawi³y organizacje spo³eczne, zwi¹zki za-

wodowe, bractwo kurkowe, hufiec ZHP i organizacje kom-

batanckie. Cz³onkowie Pleszewskiego Towarzystwa Upa-

miêtniania Powstania Wielkopolskiego oraz inne delega-

cje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod koœcielnym epitafium, po-

œwiêconym ofiarom I wojny œwiatowej, powstania wielko-

polskiego i poleg³ych na froncie wschodnim. Kwiaty ozdo-

bi³y tak¿e tablicê pami¹tkow¹ ks. Jerzego Popie³uszki. De-

legacja pojecha³a tak¿e do Kowalewa, aby oddaæ ho³d Mar-

sza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu pod jego tablic¹ na bu-

dynku dworca PKP.

Œ w i ê to Niepodleg³oœci

P³k dypl. Ludwik Bociañski urodzi³ siê w Pleszewie. By³ twórc¹

i d-c¹ pleszewskiego batalionu w Powstaniu Wielkopolskim.

Zas³yn¹³ jako bohater wojny polsko-bolszewickiej w 1920r,

gdzie walczy³ pod rozkazami gen. S. Szeptyckiego i gen. W.

Sikorskiego. Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Wojenn¹ w Warsza-

wie. W latach 1922-1926 by³ oficerem Sztabu Generalnego

WP, kierowa³ Wydzia³em Operacyjnym „Zachód” Oddzia³u III

w Biurze Œciœlej Rady Wojennej. Krótko kierowa³ wywiadem

wojskowym. Po przewrocie majowym zosta³ dowódc¹ 86

Pu³ku Piechoty w Mo³odecznie, nastêpnie by³ komendantem

Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty w Komorowie ko³o Ostrowii

Mazowieckiej, wreszcie oficerem sztabowym 20 dywizji pie-

choty  w Baranowiczach. Za swoje zas³ugi na polu bitew Lu-

dwik Bociañski zosta³ odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Mili-

tari, Krzy¿em Niepodleg³oœci z Mieczami, Krzy¿em Oficerskim

Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecznych oraz Me-

dalem Legii Honorowej.

W 1936 roku przeszed³ do s³u¿by cywilnej i obj¹³ urz¹d woje-

wody wileñskiego. Na kilka miesiêcy przed wybuchem wojny

-  25 maja 1939r. - otrzyma³ nominacjê na wojewodê poznañ-

skiego. W czasie wojny wyemigrowa³ na Zachód. Zmar³ sa-

motnie w 1970 r. w Londynie.

WYBITNI PLESZEWIANIE

Tablica

pu³kownika?
Starosta pleszewski zwróci³

siê do Wojewody z propozycj¹

wyeksponowania na budynku

Urzêdu Wojewódzkiego w Po-

znaniu tablicy pami¹tkowej na

czeœæ wybitnego pleszewianina

p³ka dypl. Ludwika Bociañskie-

go (1892-1970), bohatera Po-

wstania Wielkopolskiego,

uczestnika wojny polsko-bol-

szewickiej, ostatniego przed

wojn¹ wojewody poznañskiego.

- Jego zas³ugi dla Polski na polu

wojskowym i administracyjnym

s¹ faktem historycznym, god-

nym przypomnienia m³odemu

pokoleniu Wielkopolan – napi-

sa³ starosta Micha³ Karalus

w piœmie do Wojewody.

(tw)

P³k dypl.

Ludwik

Bociañski

(1892-1970)
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Z pewnoœci¹ ka¿dy z nas pamiêta datê 27 grudnia. W

tym dniu delegacja pleszewska PTUPW udaje siê na Cen-

tralne Obchody Rocznicy do Poznania. Od wielu równie¿

lat, spe³niaj¹c testament pleszewskich powstañców, w

pierwsz¹ niedzielê stycznia odprawiana jest msza œw. za

Ojczyznê oraz sk³adane s¹ kwiaty pod Pomnikiem Powstañ-

ców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Kaliskiej.

W imieniu Pleszewskiego Towarzystwa

Upamiêtniania Powstania Wielkopolskiego
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Poprawa ruchu drogowego

P³ytki

z Poznañskiej
P³ytki, zdemontowane z remontowanego

chodnika przy ul. Poznañskiej, zosta³y wy-

korzystane na budowê osiedlowych dep-

taków i wiejskich œcie¿ek. Nieodp³atnie

przekaza³ je Zarz¹d Dróg Powiatowych.

Przewodnicz¹cy osiedla Zdzis³aw Kordylas

dziêkuje w³adzom powiatu za przekazane

p³ytki chodnikowe

1.500 p³ytek wykorzystano na utwardzenie

rowu w Fabianowie, a 1.000 na chodnik przy

ul. Pleszewskiej w Dobrzycy.

Na deptaku miêdzy ul. Wierzbow¹ a Zie-

lon¹ p³o¿ono 540 p³ytek chodnikowych. Przej-

œcie ma 86 metrów. – Przez 40 lat ludzie cho-

dzi po b³ocie, teraz wreszcie maj¹ wygodn¹ dro-

gê – mówi Zdzis³aw Kordylas, przewodnicz¹cy

osiedla nr 1. Zarz¹d osiedla otrzyma³ p³ytki ze

starostwa. Urz¹d miasta zapewni³ piasek, a

Przedsiêbiorstwo Komunalne transport. –

Wszystkim serdecznie dziêkujemy – mówi Zdzi-

s³aw Kordylas. P³ytki uk³ada³ sam przewodni-

cz¹cy, a pomaga³ mu Antoni Kubiak. Pracowali

przez trzy dni.                                               (tw)

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie

zakoñczy³ prace remontowe na ulicy Ostrow-

skiej w Dobrzycy. Drogowcy po³o¿yli 320 me-

trów nak³adki asfaltowej o gruboœci 4 centy-

metrów. W pi¹tek 17 grudnia wykonywali zjaz-

dy na ul. Cegielnian¹ i Now¹ (na zdjêciu).

Koszt remontu to 50.000 z³. Prace przepro-

wadzi³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych

z Ostrowa Wlkp.

Starostwo Powiatowe w Plesze-

wie rozpoczê³o prace termomoder-

nizacyjne trzech obiektów: Zespo³u

Szkó³ Technicznych w Pleszewie

przy ul. Zielonej (wartoœæ robót

512.277 z³), Zespo³u Placówek Opie-

kuñczo – Wychowawczych przy ul.

Osiedlowej (koszt - 372.134 z³), oraz

budynku „B” Starostwa Powiatowe-

go w Pleszewie przy ul. Poznañskiej

(157.231 z³). Mury s¹ ocieplone p³y-

tami styropianowymi i kryte tynkiem

szlachetnym. Prace bêd¹ zakoñczo-

ne do koñca roku. Na wiosnê budynki

zostan¹ pomalowane. Prace sfinan-

sowane bêd¹ ze œrodków WFOŒ

i GW w Pozaniu oraz Starostwa.

Zakoñczy³ siê remont ul. Poznañskiej na kil-

kusetmetrowym odcinku od Rynku do ul. £¹ko-

wej. Inwestycjê realizowa³ Zarz¹d Dróg Powiato-

wych w Pleszewie. Prace kosztowa³y oko³o 50.000

z³. Wczeœniej zakoñczy³ siê I etap remontu chod-

nika przy ul. Poznañskiej, na który wydano

240.000 z³.

Powiat zleci³ te¿ poszerzenie ulicy dojaz-

dowej do starostwa miêdzy skrzy¿owaniem

z Poznañsk¹, a ul. Zielon¹. Od ulicy Poznañ-

skiej powstanie dogodny prawoskrêt w stronê

urzêdu. Droga dla samochodów bêdzie szer-

sza o 1 metr. U³o¿one zosta³y tak¿e nowe chod-

niki dla pieszych.

Przy Urzêdzie Skarbowym w Ple-

szewie powsta³ parking na 30 stano-

wisk dla samochodów. Materia³y bu-

dowlane, tzn. kotkê brukow¹ i krawê¿-

niki zakupi³a Izba Skarbowa, nato-

miast koszty wykonawstwa pokryje

Starostwo Powiatowe, UMiG Ple-

szew, a tak¿e w 1/3 gminy powiatu.

Dziêki inwestycji interesanci skarbów-

ki bêd¹ mogli zostawiæ  swoje samo-

chody w bezpiecznym miejscu. Jed-

noczeœnie na ulicach Reja i Bogusza

stan¹ znaki zakazuj¹ce parkowania.

Wszystkie te zmiany maj¹ poprawiæ

warunki bezpieczeñstwa ruchu w tym

rejonie miasta.                                  (tw)

Termomodernizacje razy trzy

Parking przy skarbówce

Remont ul. Ostrowskiej

w Dobrzycy
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Rada Powiatu  na sesji 30 grudnia uchwali³a bud¿et Powiatu Pleszew-

skiego na 2005 rok. Przewidywane dochody wynios¹ 40.479.184 z³. Plano-

wane wydatki to 46.143.215 z³ Deficyt bud¿etowy 5.664.031 pokryty zosta-

nie d³ugoterminowymi kredytami bankowymi. Na inwestycje powiat prze-

znaczy w tym roku 5.017.343 z³. W wiêkszoœci to inwestycje drogowe.

Na dochody sk³adaj¹ siê: subwencja ogólna – 20.435.436 z³, dotacje

celowe z bud¿etu pañstwa – 10.663.312 z³, dochody w³asne – 8.623.761 z³

oraz pozosta³e dochody – 756.675.

Plan wydatków maj¹tkowych wynosi 5.017.343 z³

(wa¿niejsze pozycje)

Inwestycje na drogach powiatowych (³¹cznie 2.818.300 z³)

Budowa chodnika przy ul. 24 stycznia w Kowalewie – d³. 150 mb – 60.000 z³

Budowa chodnika wzd³u¿ ul. Zagórowskiej w Choczu – 75.000 z³

Budowa chodnika wzd³u¿ drogi w Galewie – 90.000 z³

Budowa chodnika wzd³u¿ drogi w Kucharkach d- d³. 380 mb – 130.000 z³

Prostowanie zakrêtów w Czerminie (droga Pleszew – Grab) – 150.000 z³

Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolnoœci - 40.000 z³

Przebudowa chodnika w Ludwinie – 80.000 z³

Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej (obie strony od Rynku do skrzy¿owania z

Kiliñskiego) – 265.000 z³

Przebudowa chodnika przy ul. Poznañskiej (wjazd z ul. S. Ducha) – 130.000 z³

Przebudowa ci¹gu dróg powiatowych nr 13105 (wraz z ulic¹ KoŸmiñsk¹) z budow¹

œcie¿ki rowerowej – 750.000 z³

Przebudowa drogi Pleszew – Bronów (odcinek Bronów – Sowina B³otna) –200.000 z³

Przebudowa drogi Brzezie – Grodzisko na odcinku Zawidowice – Grodzisko (d³. 3,8

km) – 200.000 z³

Przebudowa drogi Brzezie – Janków (d³. 4,0 km) – 200.000 z³

Przebudowa  ul. Maliñskiej w Pleszewie – 300.000 z³

Modernizacja drogi powiatowej Bia³oboty- Czarny Bród w Orlinie Ma³ej – 148.300 z³

Administracja publiczna (68.991 z³)

Termomodernizacja budynku „B” Starostwa Powiatowego – 18.991 z³

Zakup sprzêtu komputerowego – 50.000 z³

Bezpieczeñstwo i ochrona przeciwpo¿arowa – (151.000 z³)

Wymiana posadzki w czêœci gara¿owej oraz utwardzenie placu wewnêtrznego Po-

wiatowej Komendy PSP – 135.000 z³

Zakup sprzêtu ratownictwa medycznego - 16.000 z³

Oœwiata i wychowanie  (439.209 z³)

Termomodernizacja obiektu ZST – 47.309 z³

Adaptacja obiektu dla powiêkszenia bazy dydaktycznej ZSU-G – 150.000 z³

Przebudowa czêœci internatu w ZSRCKU – 32.200 z³

Ochrona Zdrowia (1.423.193 z³)

Inwestycje w szpitalu m.in.:

- modernizacja Oddzia³u Po³o¿niczego z Blokiem Porodowym - 141.474 z³

- wentylacja i klimatyzacja wraz z przebudow¹ bloku operacyjnego - 100.600 z³

- zakup aparatury medycznej – 293.000 z³

- doposa¿enie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 716.900 z³

- wykonanie l¹dowiska dla helikopterów medycznych – 537.675 z³

Pomoc spo³eczna (116.650 z³)

Termomodernizacja obiekt ZPO-W – 57.611 z³

Zakup kot³a i urz¹dzeñ kuchennych w DPS Pleszew – 18.800 z³

Bud¿et na 2005 r.

Plan wydatków bud¿etu:

Rolnictwo i ³owiectwo – 59.000 z³

Leœnictwo – 269.000 z³

Transport i ³¹cznoœæ – 4.238.221 z³

Turystyka – 20.000 z³

Gospodarka mieszkaniowa – 135.560 z³

Dzia³alnoœæ us³ugowa – 240.520 z³

Administracja Publiczna – 4816.582 z³

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa – 1.982.450 z³

Obs³uga d³ugu publicznego – 800.000 z³

Ró¿ne rozliczenia – 936.633 z³

Oœwiata i wychowanie – 15.618.561 z³

Ochrona Zdrowia – 2.132.715 z³

Pomoc Spo³eczna – 12.715.960 z³

Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej – 1.102.774 z³

Edukacyjna opieka wychowawcza - - 820.039 z³

Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – 200 z³

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 185.000 z³

Kultura fizyczna i sport – 70.000 z³

Z prac komisji
(grudzieñ 2004r)Posiedzenie Komisji  Bud¿etu,

Finansów  i  Planowania

Rady Powiatu w Pleszewie,

z 07 grudnia  2004 roku

Cz³onkowie Komisji, zgodnie z za-

chowaniem terminów, otrzymali

projekt bud¿etu powiatu pleszew-

skiego na 2005 rok. Przewodni-

cz¹ca komisji Maria Górczyñska

odczyta³a opinie w sprawie projek-

tu bud¿etu powiatu pleszewskie-

go na 2005 rok, podjête przez

komisje sta³e Rady Powiatu. Ko-

misje nie wnios³y uwag do projek-

tu w zakresie merytorycznym swo-

ich dzia³añ i pozytywnie zaopinio-

wa³y przedmiotowy projekt. W po-

siedzeniu uczestniczyli cz³onko-

wie komisji: Maria Górczyñska,

Henryk Woldañski, Krzysztof

Szac, Maria Lehmann i Bogdan

Cierniak. Szczegó³owych Informa-

cji udzielali komisji starosta Micha³

Karalus, wicestarosta Szczepan

Wojtczak oraz skarbnik powiatu

Mariusz Gramala. Komisja Bud¿e-

tu w g³osowaniu pozytywnie zaopi-

niowa³a projekt bud¿etu. „Za” opo-

wiedzia³y siê cztery osoby, a rad-

ny Krzysztof Szac wstrzyma³ siê

od  g³osu.

Komisja opiniowa³a tak¿e pro-

jekt uchwa³y Rady Powiatu w Ple-

szewie w sprawie zmian bud¿etu

za 2004 rok (g³osy: trzy „za” i dwa

„wstrzymuj¹ce siê”) oraz opraco-

wa³a plan pracy na 2005 rok.

Posiedzenie Komisji  Bud¿etu,

Finansów  i  Planowania

Rady Powiatu w Pleszewie,

z 30  grudnia 2004 r

Posiedzenie prowadzi³a przewod-

nicz¹ca Maria  Górczyñska. Ko-

misja opiniowa³a  projekt  uchwa-

³y  Rady  Powiatu  w  sprawie

zmian  bud¿etu  Powiatu  Ple-

szewskiego  na  2004 rok  oraz

projekt  autopoprawek  Zarz¹du

Powiatu do  projektu  bud¿etu  na

2005 rok.

Posiedzenie Komisji Oœwiaty,

Kultury i Sportu

Rady Powiatu w Pleszewie,

z dniu 23 grudnia 2004 r.

Przewodnicz¹ca komisji

bud¿etu Maria Górczyñska

Posiedzenie poprowadzi³ prze-

wodnicz¹cy Jacek Król. Uczest-

niczyli w nim radni, cz³onkowie

komisji: Edmund Stasiak, Adam

Gramala, Jaros³aw Szczotkie-

wicz i Miros³aw Kuberka. Zapro-

szono Stanis³awa Ka³kê – prze-

wodnicz¹cego Oddzia³u PTTK w

Pleszewie oraz  Ireneusza Re-

dera, który  przedstawi³ propozy-

cjê utworzenia œcie¿ki rowerowej

wokó³ powiatu. Komisja przyjê³a

informacjê, ¿e w przygotowaniu

jest regulamin wynagradzania

nauczycieli. Komisja zajmowa³a

siê tak¿e spraw¹ kontroli we-

wnêtrznej w Centrum Kszta³ce-

nia Praktycznego i Oœrodka Do-

skonalenia Nauczycieli. Wykonu-

j¹c zalecenie Przewodnicz¹cego

Rady Powiatu Pleszewskiego,

komisja wys³ucha³a rewidenta

Starostwa, dyrektora CKP i ODN,

przedstawicieli za³ogi oraz prze-

wodnicz¹c¹ NSZZ „Solidarnoœæ”

Pracowników Oœwiaty w Plesze-

wie.

Informacje: Biuro Rady Powiatu w Pleszewie

Przewodnicz¹cy komisji

oœwiaty Jacek Król
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Panorama rynku w Pleszewie - grafika artysty Miko³aja Pazizina z Ukrainy, wykonana latem 2004 roku podczas pleneru malarskiego „Piêkno Powiatu Pleszewskiego”.

Ju¿ po raz drugi w historii Pleszewa odby³ siê Charytatywny Bal

Burmistrza. W roku 2002, dziêki ofiarnoœci uczestników balu oraz

rzeszy sponsorów, uda³o siê zebraæ kwotê 15.000 z³. Dochód z

balu przeznaczono na ponad tysi¹c paczek œwi¹tecznych dla

uczniów z pleszewskich szkó³, poœciel dla oddzia³u dzieciêcego

SP ZOZ oraz rehabilitacjê chorych dzieci. Ka¿dy uczestnik balu

otrzyma³ okolicznoœciowe monety.

W 2004 roku bal odby³ siê 26 listopada o godzinie 19.00 w

restauracji Acwador w Prokopowie.

Uczestnicy balu przy wejœciu zostali powitani przez gospoda-

rza, burmistrza Mariana Adamka i otrzymali miniaturowe repliki

miecza Ksiêcia Przemys³awa, wykonan¹ przez pleszewsk¹ firmê

„Br¹zart” Juliusza Kwieciñskiego. Jak poprzednio, organizatorzy

przewidzieli wiele atrakcji, m.in. loteriê fantow¹ oraz licytacjê fotela

burmistrza. W tym roku zwyciê¿czyni¹ licytacji zosta³a p. Domicela

Rowecka, która na jeden dzieñ obejmie rz¹dy w mieœcie. Nie za-

brak³o pysznego jedzenia, a szampañska zabawa trwa³a do rana.

Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Big Band „Kalisz Brass Orchestra” oraz

pleszewski zespó³ muzyczny „Nadir”.

Z loterii i licytacji oraz dobrowolnych datków uzbierano ponad

18 tysiêcy z³otych, które przeznaczone zostan¹ na paczki œwi¹-

teczne dla dzieci z pleszewskich podstawówek oraz rehabilitacjê

przewlekle chorych uczniów.

Piotr Ró¿añski

Rzecznik Prasowy UMiG Pleszew

II Charytatywny

Bal Burmistrza

Rozpocz¹³ siê pierwszy etap d³ugo oczeki-

wanego remontu pleszewskiego ratusza. W

pierwszej kolejnoœci wyremontowane zostan¹

klatki schodowe – stare drewniane schody zo-

stan¹ zast¹pione glazur¹. Na zerwanych de-

skach schodowych, zachowa³y siê w idealnym

stanie kartki z nazw¹ i adresem producenta oraz

dat¹ dostarczenia. Dêbowe schody wykonane

zosta³y we Wroc³awiu, w niemieckiej firmie sto-

larskiej w kwietniu 1942 roku. Tak¿e samo drew-

no zachowa³o siê w bardzo dobrym stanie, tak,

¿e a¿ trudno uwierzyæ, ¿e po³o¿ono je ponad 60

lat temu.                                                             (pr)

Remont w Ratuszu

1.Przebudowa drogi w Broniszewicach, do-

finansowana z programu SAPARD.

2.Przebudowa drogi w Czerminie od przy-

stanku PKS do szko³y, równie¿ wsparta fi-

nansowo z programu SAPARD.

3. W ramach Programu Aktywizacji Obsza-

rów Wiejskich finansowanego przez Bank

Œwiatowy dokonano remontu szko³y w ̄ ego-

cinie. Remont polega³ na wymianie ca³ej sto-

larki okiennej i drzwiowej, wymalowanie klas,

korytarzy, klatki schodowej, zaplecza socjal-

nego oraz ocieplenie œcian i wykonania tyn-

ków zewnêtrznych.

Zadania inwestycyjne

i remontowe wykonane

w gminie Czermin w 2004r.

4. Rozpoczêto prace przy „Budowie Biolo-

gicznej oczyszczalni œcieków dla miejscowo-

œci Czermin”. W grudniu zosta³a ustawiona

kontenerowa oczyszczalnia œcieków, wyko-

nano 240 metrów bie¿¹cych sieci kanaliza-

cyjnej, 230 metrów bie¿¹cych kana³u odp³y-

wowego, zrealizowano prace monta¿owe

stacji zlewczej.

Odremontowany budynek szko³y w ¯egocinie

6. Trwaj¹ prace nad oddaniem do u¿ytku

Gminnego Centrum Informacyjnego. W tym

celu adaptowane jest pomieszczenie po by-

³ej szkole w Czerminie przy budynku Urzêdu

Gminy. Na tê inwestycjê pozyskano œrodki z

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.

Biologiczna oczyszczalnia œcieków w

Czerminie w trakcie budowy

Przebudowane wejœcie do

Urzêdu Gminy w Czerminie

Wnêtrze urzêdu – Biuro Obs³ugi Interesanta

5. W miesi¹cach letnich trwa³y prace remon-

towe w budynku Urzêdu Gminy. Wyremonto-

wano pomieszczenia biurowe, przebudowa-

no wejœcie g³ówne do budynku, na parterze

otwarto du¿¹ salê operacyjn¹ w celu uspraw-

niania obs³ugi interesantów. Odnowiono salê

sesyjn¹. Zdaniem mieszkañców, moderniza-

cja by³a potrzebna. Obywatel nie b³¹dzi ju¿

po ca³ym urzêdzie, nie szuka w³aœciwego

urzêdnika, ale jest przyjmowany na parterze

w Biurze Obs³ugi Interesanta.

Most w £êgu po remoncie

W budynku by³ej szko³y bêdzie mieœciæ siê

Gminne Centrum Informacji

7. Dokonano remontu przyczó³ków mostu na

rzece Garbacz w miejscowoœci £êg. Remont

kosztowa³ gminê Czermin 29.000 z³. Most ma

przesz³o 30 lat i wymaga³ pilnego remontu.

Opracowanie :

Marietta Cierniak  - Sekretarz Gminy,

fot. Ilona Jakubowska
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„Piêkna zieleñ

naszej gminy”
W dniu 24 listopada 2004 r. w Gminnym Centrum Kul-

tury w Dobrzycy odby³o siê uroczyste podsumowanie V

edycji konkursu „Piêkna zieleñ naszej gminy” z udzia³em

Wójta, Przewodnicz¹cego Rady, Prezesa BS, Prezesa

Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolni-

czych w Dobrzycy.

Organizatorami  konkursy byli: Wójt Gminy Dobrzyca,

Gminny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych

w Dobrzycy, BS w Dobrzycy.

Celem konkursu jest upowszechnianie estetyki na terenie

gminy.

Zg³osi³o siê 88 uczestników.

W poszczególnych kategoriach przyznano wyró¿nienia:

I. Balkony, loggie, tarasy, okna

II. Ogrody przydomowe

III. Zieleñ wokó³ budynków u¿ytecznoœci publicznej i firm

IV. Zieleñ wokó³  placówek oœwiatowych

V. Figury przydomowe

Wyró¿nieni otrzymali nagrody – skrzynki na kwiaty, czêœæ

albumy „Powiat Pleszewski”, wszyscy uczestnicy sadzonki

krzewów  i  kwiatów oraz dyplomy.

Ponadto w tym samym czasie dokonano podsumowa-

nia drugiego konkursu plastycznego og³oszonego przez

Wójta Gminy Dobrzyca w ramach akcji „Sprz¹tanie Œwiata

2004„ dla uczniów wszystkich szkó³ z terenu gminy na opra-

cowanie plakatu pt. „Ekologicznie poproszê – na co dzieñ”.

Na konkurs wp³ynê³y 44 prace.

Uczestnicy konkursów i zaproszeni goœcie przy wspól-

nej kawie obejrzeli krótki program artystyczny przygotowa-

ny przez uczniów z miejscowej szko³y podstawowej.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OSP Dobrzyca otrzyma³a nowy œredni samochód ra-

towniczo-gaœniczy MAN-STAR.   Samochód koszto-

wa³ 367.545 z³. Gmina Dobrzyca przekaza³a na za-

kup samochodu – 137.545 z³, Komenda G³ówna Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej –  80.000 z³, Zarz¹d G³ówny

OSP RP – 150.000 z³.

W dniu 7 grudnia 2004 r. o godz. 17.00 w Pa³acu

w Dobrzycy rozpoczê³y siê 2-letnie Studia Jêzyków

Obcych w Wielkopolskim Katolickim Uniwersytecie Lu-

dowym w Poznaniu – Filii w Dekanacie Dobrzyca.

Przemawia³ m.in Prezes ZG WKTUL prof. dr hab. Cz.

Janicki oraz Starosta Pleszewski Micha³ Karalus. Od-

by³o siê wrêczonie indeksów i zwiedzanie pa³acu.

Oczyszczalnia œcieków

i kanalizacja sanitarna
Priorytetowym zadaniem inwe-

stycyjnym na terenie gminy w  2005

r. bêdzie budowa oczyszczalni œcie-

ków w Dobrzycy z odcinkiem kana-

lizacji sanitarnej w ul. Jarociñskiej i

dr Alfreda Bulsiewicza - I etap. W

dniu 30.06.2004 r. zosta³ z³o¿ony

wniosek do Urzêdu Marsza³kowskie-

go Województwa Wielkopolskiego –

Departamentu Rozwoju Regional-

nego Oddzia³ Zarz¹dzania Projek-

tami w Poznaniu o przyznanie dofi-

nansowania ze œrodków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego na w/w projekt do realizacji

w ramach Zintegrowanego Progra-

mu Operacyjnego Rozwoju Rolnic-

twa Regionalnego.

Wniosek nasz zosta³ zakwalifi-

kowany do realizacji w ramach

ZPORR.

Ogólny koszt inwestycji wg cen kosz-

torysowych 4.695.000 z³ – dofinan-

sowanie  bêdzie wynosiæ 85 %

(w tym 10 % to œrodki bud¿etu Pañ-

stwa), tj. 3.991.000 z³.

W I etapie przewiduje siê wy-

budowaæ oczyszczalniê biologiczno-

mechaniczn¹ o wydajnoœci Q œr.d =

190 m3/d /docelowa przepustowoœæ

Qœ. = 650m3/d/ z kanalizacj¹ w ul.

Jarociñskiej ul. dr Alfreda Bulsiewi-

cza o d³. 657 m z przykanalikami o

d³. 361 m obejmuj¹c¹ 23 posesje

oraz obs³ugê oczyszczalni.

W najbli¿szym czasie zostanie

podpisana umowa na dofinansowa-

nie tej inwestycji, po czym nast¹pi

og³oszenie przetargu na jej wyko-

nawstwo.

Inicjatorami zorganizowania plene-

ru byli Adela i Miros³aw Kownaccy. Kon-

cepcjê tê poparli Wójt Gminy Dobrzyca

mgr Zdzis³aw WoŸniak, Dyrektor Mu-

zeum – Zespo³u Pa³acowo – Parkowe-

go w Dobrzycy mgr Jan Bartczak, a na-

stêpnie bardzo aktywnie w³¹czy³ siê jego

nastêpca mgr Wojciech D¹browski oraz

Prezes Banku Spó³dzielczego w Do-

Ogólnopolski plener malarski

„Dobrzyca 2004r.”

W dniach 25.08 – 03.09.2004r. na terenie naszej gminy odby³ siê pierw-

szy ogólnopolski plener malarski pod has³em „Dobrzyca 2004”.

brzycy Gra¿yna Palczewska. Wy¿ej wy-

mienieni byli sponsorami pleneru.

Powsta³ zespó³ organizacyjny, do

którego weszli: Prezes TMZD mgr Ka-

zimierz Balcer, Dyrektor GCK Andrzej

Gola, Dyrektor Szko³y Podstawowej im.

M. Kopernika w Dobrzycy mgr Zenon

Lisiak i mgr Miros³aw Kownacki jako ko-

misarz pleneru i wystawy poplenerowej.

Sponsorom i organizatorom pleneru

przyœwieca³ nastêpuj¹cy cel:

- przybli¿yæ sztukê naszemu spo³eczeñ-

stwu, a szczególnie m³odzie¿y szkolnej,

- zaprezentowaæ-  Dobrzycê w kraju

poprzez malarstwo.

Zaprosiliœmy na plener doœwiadczo-

nych malarzy, z wielkim dorobkiem ar-

tystycznym, mieszkaj¹cych tak¿e poza

Wielkopolsk¹.

Podczas pleneru artyœci zwiedzili

gminê, zapoznali siê z zabytkami pod

kierunkiem A.Goli. Po dziesiêciodniowej

pracy twórczej w salach muzeum 3

wrzeœnia 2004r. nast¹pi³o otwarcie wy-

stawy poplenerowej. Wystawa trwa³a

ca³y wrzesieñ.

Adela i Miros³aw Kownaccy

W plenerze wziêli udzia³ malarze: Franciszek

Dziadek (Bytom), Dorota Falkowska - Ada-

miec (Bytom), Antoni Górnik (Kraków), Ire-

na Gruszka (Kêpno), Marek Kamecki (Kêp-

no), Krystyna Nita (Wroc³aw), Barbara Po-

prawa (Wroc³aw).

Opracowanie: Jan Owczarek UG Dobrzyca

Og³oszenie wyników konkursu
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W dniu 17 listopada br. Wójt Gminy Giza³ki

W³odzimierz Lehmann uczestniczy³ w uroczy-

stoœci nominacji Gminy Giza³ki za udzia³ w VI

edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „

„PrzyjaŸni Œrodowisku” pod Patronatem Hono-

rowym Prezydenta RP. Gmina Giza³ki nomino-

wana zosta³a w kategorii „ Promotor Ekologii”,

a uroczyste wrêczenie Certyfikatu przez G³ów-

nego Inspektora Ochrony Œrodowiska zosta³o

dokonane podczas Gali Nominatów w Centrum

Kultury „ Zamek” w Poznaniu. Zakwalifikowa-

nie siê do grona Nominatów jest du¿ym sukce-

sem, tym bardziej ¿e wyró¿nieni zostaliœmy

spoœród kilkudziesiêciu zg³oszeñ, jakie wp³ynê³y

na konkurs.                                                     (il)

Dzieñ Kombatanta

G M I N A  G I Z A £ K I

Promotor ekologii

Dnia 11 listopada 2004 r. odby³a siê uroczystoœæ z okazji Odzyska-

nia Niepodleg³oœci po³¹czona z Dniem Kombatanta.

Co roku do Dobrzycy przyje¿d¿aj¹ ludowcy

z ca³ej Wielkopolski, aby w Koœciele Œw. Tekli po-

modliæ siê za duszê premiera i ludowca. W tej sa-

mej œwi¹tyni w 1924r. Stanis³aw Miko³ajczyk bra³

œlub z Cecyli¹ Ignasiak.

Po nabo¿eñstwie pod pomnikiem premiera

wi¹zanki kwiatów i wieñce sk³adaj¹: pos³owie i de-

legacje kó³ PSL, samorz¹dowcy, rolnicy i m³odzie¿.

Wœród nich jest poczet z historycznym sztanda-

rem ko³a PSL we Francji, które w latach piêædzie-

si¹tych rozwijano w obecnoœci Miko³ajczyka. Na

co dzieñ pami¹tka przechowywana jest w Muzeum

ZADUSZKI MIKO£AJCZYKOWSKIE 2004

G M I N A  D O B R Z Y C A

Pamiêci Premiera
Piêtnaœcie lat temu, we wrzeœniu 1989 roku na rynku w Dobrzycy ods³oniê-

to pierwszy w Polsce pomnik Stanis³awa Miko³ajczyka, by³ego premiera

i prezesa PSL. To w³aœnie w Dobrzycy Stanis³aw Miko³ajczyk spêdzi³ swoj¹

m³odoœæ. Od piêtnastu lat oko³o 13 grudnia - w rocznicê jego œmierci

- odbywaj¹ siê ZADUSZKI MIKO£AJCZYKOWSKIE.

w Dobrzycy. Przekaza³ j¹ nie¿yj¹cy ju¿

Janusz Borowczak z Francji.

W Zaduszkach co roku uczest-

niczy tak¿e m³odzie¿ ze szkó³, no-

sz¹cych imiê premiera Miko³ajczyka. Gimna-

zjum im. Stanis³awa Miko³ajczyka w Dobrzycy

wystawi³o poczet sztandarowy. Sztandar do-

brzyckiego gimnazjum otrzyma³ honorow¹ od-

znakê wielkopolskich ludowców „Medal im. Sta-

nis³awa Miko³ajczyka”. Honorowa odznakê

otrzymali m.in. pose³ Józef Gruszka z PSL,

Micha³ Karalus – Prezes Zarz¹du Powiatowe-

go PSL w Pleszewie, Stanis³aw Pietrzak, Sta-

nis³aw Miko³ajczak oraz Jan Domin.

Uczestnicy uroczystoœci spotkali siê póŸniej

w miejscowym domu kultury, gdzie zorganizowa-

no poczêstunek. Podano smakowity bigos, kie³-

basê oraz ciastka, ufundowane przez sponsorów:

firmê Biernackich z Goliny, firmê cukiernicz¹ Vog-

tów z Pleszewa oraz Stanis³awa Pietrzaka.

Kwiaty pod pomnikiem premiera Miko³ajczyka sk³ada wice-

prezes NKW PSL S³awomir Juszczyk. Za nim id¹: prezes ZP

PSL w Pleszewie Micha³ Karalus, przewodnicz¹cy Sejmowej

Komisji Œledczej ds. PKN Orlen, pose³ Józef Gruszka oraz

prezes ZW PSL w Poznaniu, pose³ Andrzej Grzyb.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹

Œw. odprawion¹ w Koœciele Parafial-

nym w Szymanowicach, któr¹ cele-

browali ks. proboszcz Janusz Goz-

dalik wraz  z ks. wikariuszem Toma-

szem Nawrockim.

Po uroczystej Mszy Œw. uczest-

nicy przemieœcili siê na cmentarz, na

którym mia³a miejsce dalsza czêœæ

uroczystoœci. Tam korowód z³o¿ony

z pocztów sztandarowych, goœci za-

proszonych i pozosta³ych uczestni-

ków przemaszerowa³ na Grób Po-

wstañców Styczniowych i Poleg³ych

podczas II wojny œwiatowej. Uroczy-

stoœæ na cmentarzu rozpoczê³a Dy-

rektor Gminnego Centrum Kultury

krótkim przemówieniem, po czym

uczestnicy mogli wys³uchaæ „Ciszy”

w wykonaniu p. Marcina Madalskie-

go. Natomiast ks. wikariusz odczyta³

Apel Poleg³ych, a nastêpnie zosta³y

z³o¿one wi¹zanki na Grobach Pole-

g³ych. Kwiaty sk³adali m.in. Komba-

tanci, Wójt Gminy Giza³ki W³odzi-

mierz Lehmann, Rada Gminy na cze-

le z Przewodnicz¹c¹ p. Mariann¹

Pietryg¹, przedstawiciele szkó³ pod-

stawowych, gimnazjum i przedszko-

la, przedstawiciele Gminnego Oœrod-

ka Pomocy Spo³ecznej, Banku Spó³-

dzielczego, Zak³adu Komunalnego,

Jednostki Wojskowej z Jarocina,

Stra¿y, Gminnego Centrum Kultury

w Giza³kach.

Po zakoñczeniu uroczystoœci na

cmentarzu goœci zaproszono do Mo-

telu w Nowej Wsi gdzie odby³a siê

uroczysta Sesja RG oraz wrêczenie

¿yczeñ Kombatantom.

Aby uœwietniæ uroczystoœæ Gim-

nazjum w Giza³kach przygotowa³o

program artystyczny.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê

wspólnym obiadem  i wspomnienia-

mi weteranów.

Organizatorami imprezy byli Wójt

Gminy Giza³ki oraz Gminne Centrum

Kultury w Giza³kach, a sponsorami

Radni Gminy Giza³ki, którzy przezna-

czyli swoje diety na zorganizowanie

tej uroczystoœci, za co serdecznie im

dziêkujemy.

Iwona Lewicz
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Na zaproszenie w³oskiej organizacji Arcademia Dello Spettacolo zespó³ rockowy „Etanis” z Ple-

szewa wyjecha³ do Mediolanu na Miêdzynarodowe Warsztaty Muzyczne. W festiwalu uczestniczyli

muzycy i zespo³y z W³och, Szwecji i £otwy. – Nasz zespó³ reprezentowa³ Polskê. Promowaliœmy

region pleszewski. Zagraliœmy koncert w Mediolanie, prezentuj¹c swój repertuar. Otwieraliœmy te¿

koncert galowy w Galletti di Domoi . Jako goœcie wyst¹piliœmy wspólnie z orkiestr¹ szwedzk¹ i muzy-

kami z £otwy. Ca³y koncert nagrywa³a w³oska telewizja. Mieliœmy te¿ wywiad w radiu. Puszczano

nasze utwory  - opowiada Marcin Woldañski, lider grupy.  Do Mediolaniu wyjecha³ „Etanis” w sk³a-

dzie: Marcin Woldañski (gitara-wokal), Maciej Staniszewski (gitara-klawisz), Przemys³aw Paterka

(perkusja) i Krzysztof Staszak (bas) i goœcinnie Gerard Studziñski. Muzycy z Pleszewa byli podejmo-

wani m.in. przez w³adze miasta Verbania. Podczas oficjalnego powitania klawiszowiec Gerard Stu-

dziñski zagra³ na fortepianie Poloneza Chopina. Zebra³ gromkie brawa.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie dofinansowa³o wyjazd grupy „Etanis” do W³och. Zespó³ otrzy-

ma³ ju¿ zaproszenie na kolejny festiwal za rok – w Szwecji.                                                          (tw)

Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ple-

szewie przeprowadzi³ w dniach 24-25 listopada

2004r eliminacje powiatowe III Powiatowego

Konkursu Ortograficznego, którego wspó³orga-

nizatorem by³o Starostwo Powiatowe w Plesze-

wie.

W œrodê 24 listopada w Zespole Szkó³ Pu-

blicznych nr 2 w Pleszewie, odby³y siê elimina-

cje dla klas II –III (godz. 13.00), w których udzia³

wziê³o 80 uczniów ze szkó³ podstawowych Po-

wiatu Pleszewskiego. Zwyciêzcami w tej kate-

gorii zostali:

I miejsce –Bartosz Boniec, SP w Go³uchowie

II miejsce –Ewa KaŸmierczak, ZSP nr 3

III miejsce –Joanna Guz, ZSP nr 3.

O godz. 14.00 z dyktandem ortograficznym zma-

ga³o siê 82 uczniów klas IV –VI . najlepsi w tej

kategorii okazali siê:

I miejsce - Martyna Mizerkiewicz, ZSP nr 3

II miejsce - Monika Dopiera³a, SP w Jedlcu

III miejsce - Malwina S³owiñska, ZSP nr 3

Drugiego dnia zmagañ, w siedzibie Oœrod-

ka Doskonalenia Nauczycieli, dyktando ortogra-

ficzne pisa³o 32 uczniów gimnazjum, oraz 8

uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.

W kategorii gimnazjów zwyciêzcami zostali:

I miejsce –Justyna Matuszkiewicz, Gimnazjum

w Go³uchowie

II miejsce –Bo¿ena Iberhan, Gimnazjum w Do-

brzycy

III miejsce –Dominika Stempniewicz, ZSP nr 2

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych naj-

lepsze okaza³y siê:

I miejsce - Martyna Michaliszyn, I LO  (jedyna

praca napisana bezb³êdnie)

II miejsce - Martyna Jarzêbska, I LO

III miejsce - Izabella Bruzi, I LO

Najlepsi

z ortografii

Wszyscy uczestnicz¹cy otrzymali listy gratu-

lacyjne, laureaci dyplomy, a nauczyciele –opie-

kunowie, którzy przygotowali uczniów, podziêko-

wania.

 Za organizacjê i przebieg konkursu odpo-

wiedzialni byli Liderzy WDN –El¿bieta Janow-

ska (ZSP nr 2 ), Lidia Parysek (SP w Dobrzycy),

Ma³gorzata Pohl  (ZST)

Aleksandra Przybylska

st. ref. ds. Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy

Uczymy bezpieczeñstwa
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Starostwa Powiatowego w Pleszewie, maj¹c

na wzglêdzie poprawê bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y z terenu Powiatu Pleszew-

skiego, zakupi³a pomoce dydaktyczne z zakresu ruchu drogowego.

Etanis w Mediolanie
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S¹ to dwa zestawy do æwiczeñ i gier sytuacyj-

nych (m.in. plansze skrzy¿owañ i przejœæ, znaki

drogowe, sygnalizatory; sylwetki pieszych; makiety

pojazdów – ambulansu, radiowozu, wozu stra¿ac-

kiego, zaprzêgu konnego, pojazdu szynowego,

autobusu; folie ze znakami poziomymi itd.). Ze-

staw 1 „Dziecko w ruchu drogowym” zosta³ prze-

kazany do Publicznego Przedszkola Nr 3 „S³onecz-

ne” w Pleszewie, z za³o¿eniem, ¿e bêdzie wyko-

rzystywane tak¿e w innych miejskich przedszko-

lach. Zestaw 2  „Starszy uczeñ w ruchu drogo-

wym” trafi³ do Powiatowej Komendy Policji w Ple-

szewie i bêdzie s³u¿y³ Wydzia³owi Prewencji do

lekcji pogl¹dowych z m³odzie¿¹. Ka¿dy z komple-

tów kosztowa³ ok. 1.800 z³.

Przekazanie pomocy edukacyjnych  odby³o siê

16 grudnia w Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie przy

Al. Wojska Polskiego. Do placówki przyjechali sa-

morz¹dowcy i policjanci. Zorganizowano zajêcia po-

kazowe. Przedszkolaki t³umaczy³y znaczenia zna-

ków, bawi³y siê w pieszych i udawa³y samochody.

Starosta Pleszewski Micha³ Karalus i naczel-

nik Wydzia³u Spraw Obywatelskiego Starostwa

Powiatowego Czes³awa Haak wrêczyli akty daro-

wizny. Odebrali je: w imieniu w³adz gminy - Ko-

mendant Stra¿y Miejskiej W³odzimierz Kraska i dy-

rektor przedszkola Aldona Szwedziak, a w imie-

niu policji - Komendant Powiatowy Bogdan Talar-

czyk i nadkomisarz Stanis³aw Ma³ecki, kierownik

sekcji II do spraw profilaktyki spo³ecznej w Wy-

dziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej

Policji w Poznaniu.

Na koniec maluchy wrêczy³y goœciom laurki

na œwiêta Bo¿ego Narodzenia.                             (tw)
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8.000 z³ zebrano podczas I Koncertu Cha-

rytatywnego na Rzecz Rozwoju Opieki Kar-

diologicznej w Powiecie Pleszewskim.

Gwiazd¹ imprezy by³  lwowski zespó³ „Or-

pheus”.

Wyk³ad na temat „Stres a zdrowie” wy-

g³osi³ w starostwie powiatowym znany le-

karz medycyny Oleksandr Slynko. Spotka-

nie przygotowa³ Wydzia³ Promocji i Rozwo-

ju dla pracowników urzêdu w ramach pro-

mocji zdrowia.

Doktor Slynko urodzi³ siê na Ukrainie.

Od lat mieszka i praktykuje w Polsce. Jest

propagatorem zdrowego stylu ¿ycia i zwo-

lennikiem medycyny naturalnej. Pracuje

jako lekarz rodzinny w ZOZ „Zdrowie”

w Pleszewie. Lekarz udzieli³ urzêdnikom

wskazówek, jak dbaæ o w³asne zdrowie psy-

chiczne i odreagowywaæ stres, który tak

bardzo przeszkadza nam w codziennym

¿yciu i pracy zawodowej.

          Romana Klamecka

Powiatowy Turniej Wiedzy o HIV i AIDS

zorganizowa³y: Zespó³ Szkó³ Us³ugowo-Go-

spodarczych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-

demiologiczna oraz Starostwo Powiatowe. Wy-

startowa³o w nim po trzech uczniów z ka¿dej

ze szkó³ ponadgimnazjalnych: ZST, ZSU-G, ZS

RCKU w Marszewie oraz LO. M³odzie¿ pisa³a

Dzieñ Walki z AIDS
Pierwszy grudnia jest obchodzony jako Œwiatowy Dzieñ Walki z AIDS. Z tej okazji

odby³y siê w powiecie pleszewskim  turniej wiedzy o tej chorobie oraz konkurs pi-

sarski.

test, sk³adaj¹cy siê z 18 pytañ np. „Co znaczy

skrót AIDS, HIV?”, „Jakie s¹ drogi zaka¿enia

wirusem HIV?”. Najtrudniejszym pytaniem by³o:

„Wymieñ etapy cyklu ¿yciowego wirusa HIV”.

Ostatnie pytanie brzmia³o: „Czy chcia³abyœ/

chcia³byœ siedzieæ w jednej ³awce z osob¹ za-

ra¿on¹ wirusem HIV?”. OdpowiedŸ nale¿a³o

uzasadniæ. W tym jedynym przypadku nie by³o

z³ej odpowiedzi. ”Tak” i ”nie” by³o punktowane

tak samo. Komisja zwraca³a jednak uwagê na

uzasadnienie. Turniej odby³ siê w ZSUG przy

ul. Poznañskiej.

Podsumowanie turnieju i og³oszenie wyni-

ków oby³o siê po po³udniu w Starostwie. Lau-

reatami zostali:

I m. Edyta Mroziñska ZSU-G Pleszew

II m. Julia Matyniak ZSU-G Pleszew

III m. Emilia Obecna ZS RCKU Marszew

IV m. Magdalena Szulczyñska ZST Pleszew

Nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane przez Staro-

stwo oraz dyplomy wrêcza³ starosta pleszew-

ski Micha³ Karalus.

Podczas spotkania og³oszono tak¿e wyniki

drugiego konkursu, przeprowadzonego z inicja-

tywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemio-

logicznej, Polskiego Towarzystwa Oœwiaty Zdro-

wotnej. M³odzi ludzie musieli napisaæ list do

swojej kole¿anki lub kolegi na temat  „Zrobi³am

sobie test na HIV! Jestem.....”. Etap powiatowy

konkursu wygra³y osoby: 

I m. Marlena Forycka LO Pleszew

II. m. Barbara Lewera ZST Pleszew

III. m Micha³ Osuch ZST Pleszew

Autorkê najlepszego tekstu Marlenê Foryck¹

poproszono o jego odczytanie. Organizatorzy

konkursu planuj¹ wykorzystaæ najciekawsze li-

sty w materia³ach promocji zdrowia.

 Has³em tegorocznych Œwiatowego Dnia

Walki z AIDS obchodów jest „Nie daj szansy

AIDS – zrób test na HIV”.                              (tw)

O stresie

w urzêdzie

1 GRUDNIA

O problemie narkomanii, przysz³o-

œci imprezy masowej Wielkopolskie

Dni „STOP- Uzale¿nieniom” oraz po-

trzebie utworzenia Powiatowego

Punktu Konsultacyjnego dla osób uza-

le¿nionych – dyskutowali radni na

wspólnym posiedzeniu komisji zdrowia

Rady Powiatu i Rady Miejskiej.

Po³¹czona

komisja zdrowia

Koncert odby³ siê w Domu Parafialnym 4 grudnia 2004r. Zakoñczy³ siê odœpiewaniem znanego utworu

„Hej Soko³y” przez zespó³ i publicznoœæ. Zespó³ „Orpheus” istnieje od 2000 roku. Skupia oœmiu œpiewaków

o niepowtarzalnej barwie i skali g³osu. Grupa koncertuje nie tylko na Ukrainie, ale tak¿e w ca³ej Europie.

Ga¿e dla muzyków op³acili sponsorzy: firma „Rolbud” Lubomierz Micha³a Michalaka oraz „Polmar” Tacza-

nów W³odzimierza Markiewicza. Dziêki temu ca³kowity dochód ze sprzeda¿y biletów, tj. 8.000 z³ zosta³

przeznaczony na doposa¿enie oddzia³u kardiologicznego w pleszewskim szpitalu. Organizatorem koncer-

tu by³o Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Kardiologicznej nad Mieszkañcami Ziemi Pleszewskiej, którego

prezesem jest ordynator Oddzia³u Wewnêtrznego SP ZOZ Pleszew, lek. med. Specjalista kardiolog To-

masz Wardêga. Patronat medialny nad koncertem objê³a „Gazeta Pleszewska”.                                 (tw)

Œpiew
za kardiologiê
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Lek. med. Oleksandr S³ynko

Uczniowie podczas pisania testu

Organizatorzy turnieju wiedzy o HIV i AIDS



www.pleszew.starostwo.gov.pl - 14 - Biuletyn powiatowy Nr 1(3)/2005

O P I E K A  S P O £ E C Z N A

O C H R O N A  Œ R O D O W I S K A

Kupili „Puszkojady” !!!

W³asne cztery k¹ty

Dwóch wychowanków Domu Dziecka

zamieszka w tzw. mieszkaniu chronionym.

W dniu  07.10.2004 r. w Zespole Placó-

wek Opiekuñczo - Wychowawczych w Ple-

szewie odby³o siê otwarcie mieszkania chro-

nionego. Jest to mieszkanie przeznaczone

dla dwóch usamodzielnionych wychowan-

ków, opuszczaj¹cych placówkê opiekuñczo-

wychowawcz¹. W uroczystoœci otwarcia

uczestniczyli Starosta Powiatu Pleszewskie-

go - Pan Micha³ Karalus, Przewodnicz¹cy

Rady Powiatu - Pan Bogdan Skitek, Dyrek-

tor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Pleszewie - Pani Gra¿yna Kaczma-

rek, Dyrektor Zespo³u Placówek Opiekuñ-

czo- Wychowawczych w Pleszewie - Pani

Ewa Siekierska oraz wychowanek placówki

wraz z wychowawcami.

 Lokal zosta³ wyremontowany i wyposa¿ony

czêœciowo ze œrodków finansowych,  pozy-

skanych przez PCPR w Ministerstwie Poli-

tyki Spo³ecznej w ramach programu „Pomoc

dziecku i rodzinie”. Jednym z zadañ tego

projektu by³o utworzenie mieszkania chro-

nionego.  Pozosta³a czêœæ kwoty pochodzi-

³a ze œrodków w³asnych powiatu. Ca³kowity

koszt mieszkania chronionego wyniós³

16.000 z³otych. Do lokalu zakupiono meble

i sprzêt gospodarstwa domowego.

W mieszkaniu chronionych mo¿na za-

mieszkaæ na podstawie skierowania, wysta-

wionego przez PCPR w Pleszewie. Wycho-

wanek mo¿e przebywaæ w mieszkaniu  nie

d³u¿ej ni¿ 3 lata, musi kontynuowaæ naukê

w szkole i uczestniczyæ w zajêciach grupy

wsparcia dla osób usamodzielnianych.

G³ównym celem przy tworzeniu tego typu

mieszkañ jest pomoc wychowankom opusz-

czaj¹cym placówkê opiekuñcz¹ i wsparcie

ich w pocz¹tkowym okresie procesu usamo-

dzielnienia. Mog¹ oni liczyæ na pomoc ze

strony  specjalistów. Wychowanek jest zo-

bowi¹zany do op³acania czynszu, który jest

dostosowany do jego sytuacji materialnej.

Gra¿yna Kaczmarek

Dyrektor PCPR

23 pojemniki do gromadzenia surow-

ców wtórnych kupi³o Starostwo Po-

wiatowe w Pleszewie.Pojemniki na

papier, szk³o, plastik, puszki alumi-

niowe i tonery od drukarek zostan¹

ustawione przy starostwie oraz na te-

renie szkó³ œrednich.

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzy³

15% po¿yczki, jaki Powiat Pleszewski za-

ci¹gn¹³ w 2002 roku na przebudowê kot³owni

wêglowej na olejow¹ w siedzibie starostwa.

Umorzona kwota 6.600 z³ zosta³a przeznaczo-

na na zakup pojemników do selektywnej zbiórki

odpadów, które bêd¹ rozlokowane w szko³ach

ponagimnazjalnych oraz w Starostwie Powia-

towym w Pleszewie. NFOŒiGW umorzy³ czêœæ

po¿yczki, poniewa¿ powiat spe³ni³ wszystkie

kryteria umowy tj. inwestycja zosta³a zrealizo-

wana terminowo zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym, uzyskano efekt ekolo-

giczny potwierdzony przez Wojewódzki Inspek-

torat Ochrony Œrodowiska, po¿yczka zosta³a

w wiêkszoœci (ponad 80%) sp³acona, po¿ycz-

kodawca na bie¿¹co uiszcza³ op³aty za gospo-

darcze korzystanie ze œrodowiska i nie mia³

¿adnych kar za zanieczyszczanie przyrody.

Powiat zakupi³ 23 ró¿ne pojemniki, prze-

znaczone do gromadzenia papieru (5 szt.), pla-

stiku (5 szt.), szk³a (5 szt.), zu¿ytych baterii i

tonerów od drukarek komputerowych (5 szt)

oraz tzw. „puszkojady” do zbierania puszek alu-

miniowych (3 szt.). „Puszkojady” s¹ wyposa-

¿one w specjalne zgniatacze do puszek. Stan¹

przede wszystkich przy sklepikach szkolnych.

Wyposa¿enie jednostek powiatu w pojem-

niki pozwoli na lepsze prowadzenie gospodar-

ki odpadami, ale mo¿e przynieœæ tak¿e znacz-

ne korzyœci finansowe. Dysponenci pojemni-

ków ponios¹ bowiem ni¿sze op³aty za wywóz

œmieci, a odzyskane materia³y zostan¹ od-

sprzedane firmom, zajmuj¹cym siê recyklin-

giem.

(tw)

Pojemniki prezentuje Robert ³oza - naczelnik

powiatowego Wydzia³u Ochrony Œrodowiska,

Rolnictwa i Leœnictwa.

Wydzia³ promocji Starostwa Powiatowego

wyda³ folder poplenerowy „Piêkno Powiatu

Pleszewskiego”, prezentuj¹cy sylwetki ar-

tystów malarzy I Miedzynarodowego Ple-

neru Malarskiego w Powiecie Pleszewskim

oraz ich prace. Podobny folder ze swojego

pleneru wyda³a Gmina Dobrzyca.

 (tw)

Publikacje promocyjne
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Partnerski powiat Ammerland z Niemiec

w sierpniu 2004 roku ufundowa³ jednostce OSP

w Kowalewie wyposa¿enie stra¿ackie i sprzêt do

æwiczeñ. Nied³ugo potem kowalewscy stra¿acy

zdobyli I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach

w Sportach Po¿arniczych w Parczewie, rozgry-

wanych wed³ug miêdzynarodowego regulaminu

CTIF.

Starosta pleszewski  Micha³ Karalus wystoso-

wa³ w imieniu stra¿aków list do niemieckich przy-

jació³, dziêkuj¹c im za podarowany sprzêt (na

zdjêciu).

                                    (tw)

Wydzia³ Promocji i Rozwoju Staro-

stwa Powiatowego w Pleszewie wyda³

kalendarz œcienny na 2005 rok. Wid-

niej¹ na nim obrazy, które powsta³y la-

tem tego roku podczas I Miêdzynaro-

dowego Pleneru Malarskiego „Piêkno

Powiatu Pleszewskiego”. 12 - stronico-

wy kalendarz ma format A 2. Zamówio-

no go w nak³adzie 500 egzemplarzy.

Autorem projektu graficznego jest na-

czelnik wydzia³u Robert Czajczyñski.

(tw)

W zwi¹zku z napiêt¹ sytuacjê polityczn¹

na Ukrainie od³o¿ono wyjazd delegacji Po-

wiatu Pleszewskiego do miasta Horodysz-

cze, które po³o¿one jest w Obwodzie Czer-

kawskim we wschodniej Ukrainie. W grud-

niu na Wschód pojechaæ mia³a grupa Ple-

szewian  ze starost¹ Micha³em Karalusem

i przewodnicz¹cym rady Powiatu Pleszew-

skiego Bogdanem Skitkiem na czele.

W sk³ad delegacji mieli wejœæ ponadto prze-

wodnicz¹cy wszystkich klubów rady powia-

tu: Jaros³aw Szczotkiewicz z SLD, Kazi-

mierz Maciejewski z PSL oraz Tadeusz Rak

z Forum Samorz¹dowego. Towarzyszyæ im

mia³ dyrektor szko³y rolniczej z Marszewa

Kazimierz Jakóbczak, który liczy³ na nawi¹-

Dar dla stra¿aków Kalendarz

na œcianê

Wstrzymana wizyta
zanie kontaktów z Pañstwowym Rolniczym

Technikum Mlijewskiego Instytutu Sadownic-

twa Lasostepu Ukrainy.

Pleszewscy samorz¹dowcy wys³ali pismo

do przewodnicz¹cej Rady w Horodyszcze

Pani Tatiany Horidko. Oto jego treœæ:

„Z uwag¹ i nadziej¹ obserwujemy sytu-

acjê na Ukrainie. Wierzymy, ¿e Ukraina

znajdzie dobre dla swojego narodu roz-

wi¹zania. Solidaryzujmy siê z Waszymi

nadziejami na woln¹, demokratyczn¹

i sprawiedliw¹ Ukrainê. Powiat Pleszew-

ski ¿yczy Wam sukcesu i pozytywnego

rozwi¹zania obecnej sytuacji. Jesteœmy

z Wami. Niech ¿yje Ukraina!”

W imieniu pielgrzymów z Pleszewa, któ-

rzy w marcu 2004 roku byli w Rzymie, staro-

sta Micha³ Karalus wys³a³ list do Pani Amba-

sador Hanny Suchockiej, w którym poinfor-

mowa³ o inicjatywie ufundowania tablicy pa-

pieskiej. Jednoczeœnie zaprosi³ Pani¹ Am-

basador do wizyty w Pleszewie i wziêcia

udzia³u w uroczystoœci ods³oniêcia tablicy. Na-

st¹pi to w marcu tego roku – w I rocznicê

pamiêtnej pielgrzymki. P³askorzeŸba zosta-

nie umieszczona na œcianie frontowej ple-

szewskiego DPS-u. Starosta przes³a³ Pani

Ambasador tak¿e kilka albumów „Piêkno Po-

wiatu Pleszewskiego”. Pod koniec grudnia

przysz³a odpowiedŸ z Watykanu. Publikuje-

my jej treœæ:

Podziêkowania

z Watykanu
Rzym, 16 grudnia 2004r

Szanowny Panie Starosto

Serdecznie dziêkujê za przes³an¹ mi korespondencje, wraz z za³¹czonym biuletynem informa-

cyjnym i albumem dotycz¹cym Powiatu Pleszewskiego. Dziêkujê tak¿e za zaproszenie do wziêcia

udzia³u w uroczystoœci poœwiêcenia tablicy ze s³owami Ojca Œwiêtego. Jest mi niezmiernie mi³o, i¿

pielgrzymka mieszkañców Pleszewa do Rzymu i spotkanie z Janem Paw³em II wnios³y wiele do-

brego w ¿ycie ka¿dego z jej uczestników. Pragnê pogratulowaæ inicjatywy ufundowania tablicy

pami¹tkowej zapewniaj¹c, i¿ jeœli obowi¹zki nie pozwol¹ mi na przyjazd do Polski w marcu przy-

sz³ego roku i osobiste uczestniczenie w uroczystoœci poœwiêcenia tablicy, to z pewnoœci¹ bêdê

myœlami z Pañstwem podczas tego wydarzenia.

Wdziêczna za Pañstwa sympatiê i ¿yczliwoœæ dla mnie korzystam z okazji by przes³aæ na rêce

Pana Starosty najserdeczniejsze ¿yczenia pokoju i radoœci z okazji Bo¿ego Narodzenia i wszelkiej

pomyœlnoœci w Nowym Roku

Z powa¿aniem

Hanna Suchocka, Ambasador
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Zawody rozegrano na strzelnicy LOK w Pleszewie, w niedzie-

lê 7 listopada. Wziê³o w nich udzia³ dziesiêæ ekip z powiatu ple-

szewskiego i jarociñskiego.

Strzelano z karabinka sportowego w pozycji le¿¹cej do tarcz,

ustawionych w odleg³oœci 50 m. Po serii strzelañ, podsumowano

wyniki. Zwyciêstwo odnios³a reprezentacja Starostwa Powiato-

wego z Pleszewa, która wyst¹pi³a w sk³adzie: naczelnik Wydzia-

³u Promocji i Rozwoju Robert Czajczyñski, inspektor Wydzia³u

Oœwiaty Kultury i Sportu Maciej Wasielewski i rzecznik prasowy

W 2004 roku m³o-

dzie¿ z powiatu ple-

szewskiego uczestni-

czy³a w 26 spartakia-

dach, mistrzostwach,

rajdach, turniejach i

zawodach sportowych

o znaczeniu wojewódz-

kim. Pleszewianie od-

nosili liczne sukcesy, a

w ogólnej kwalifikacji zdobyli 1.474 pkt., co da³o im II miejsce

w województwie. I miejsce zajê³a Wrzeœnia, a III – Gniezno.

Pleszew od kilku lat znajduje siê w czo³ówce tej kwalifikacji. W

2000 roku zajmowa³ trzecie miejsce, w 2001- drugie, w 2002-

siódme, a rok temu by³ czwarty.

Uroczystoœæ podsumowania wspó³zawodnictwa oraz wrê-

czenie nagród odby³a siê 13 grudnia w poznañskim hotelu „Po-

lonez”. Delegacje powiatów podejmowa³ Wicemarsza³ek Wo-

jewództwa Wielkopolskiego Kazimierz Koœcielny i wiceprzewod-

nicz¹cy sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Tadeusz

Tomaszewski. W imieniu sportowców pleszewskich puchar mar-

sza³ka za II miejsce odebra³ starosta pleszewski Micha³ Kara-

lus i przewodnicz¹cy Powiatowego Zrzeszenia LZS w Plesze-

wie Leopold To³sto³udzki. Nagroda finansowa w wysokoœci 4.500

z³ przeznaczona jest na zakup sprzêtu sportowego.

Maciej Wasielewski

Wydzia³ Oœwiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego

Sportowy

powiat

Powiat Pleszewski zaj¹³ II miejsce we Wspó³zawod-

nictwie Sportowo-Turystycznym o Puchar Marsza³ka

Województwa Wielkopolskiego. Nagrod¹ jest 4.500 z³

na sprzêt sportowy.

Strzelcy ze Starostwa!
Dru¿yna Starostwa Powiatowego w Pleszewie wygra³a Zawo-

dy Strzeleckie W³adz Samorz¹dowych i Administracji Pañstwo-

wej Rejonu LOK Pleszew z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.

urzêdu Tomasz Wojtala Dru¿ynowo II miejsce zajê³a reprezenta-

cja Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Pleszewa, a trzecie - zespó³

Go³uchowskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. Najlepsze ekipy ode-

bra³y puchary. Indywidualnym mistrzem zawodów zosta³ Robert

Czajczyñski, który na 10 strza³ów zdoby³ a¿ 79 pkt. Nagrod¹ dla

niego by³ dyplom, puchar i zegarek, ufundowany przez Bogdana

Skitka, w³aœciciela pleszewskiej agencji ubezpieczeniowej UNIQA

W drugiej dyscyplinie - strzelania do tarcz biatlonowych w po-

zycji stoj¹cej - najlepsi okazali siê policjanci z Komendy Powiato-

wej Policji z Pleszewa. Kolejne miejsca zajê³y: dru¿yna  Miasta i

Gminy z ¯erkowa i  GOTiS Go³uchów.

Organizatorzy zawodów przygotowali dla uczestników gor¹c¹

grochówkê, kawê i ciasto.                                                       (tw)

Organizatorzy i triumfatorzy zawodów LOK

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznañska 79

Wydzia³ Promocji i Rozwoju

tel.: 742-99-50, 742-99-47, 742-74-31

e-mail: rzecznik@pleszew.starostwo.gov.plBIULETYN INFORMACYJNY SAMORZ¥DU POWIATOWEGO W PLESZEWIE

Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego

Kazimierz Koœcielny w otoczeniu nagrodzonych starostów

W³adze Powiatu Pleszewskiego wyst¹pi³y do prezesa Groclinu

Dyskobolii SSA Grodzisk Wielkopolski Zbigiewa Drzyma³y z pro-

pozycj¹ rozegrania meczu sparingowego miêdzy Groclinem, a dru-

¿yn¹ Rolbudu OSiR Pleszew. - „Fan-Klub z Pleszewa wyje¿d¿a na

wszystkie mecze Groclinu i kibicuje Waszej dru¿ynie. By³oby nam

niezmiernie mi³o, gdyby Powiat Pleszewski móg³ goœciæ zespó³ Groc-

linu na naszej ziemi” – napisa³ w piœmie starosta pleszewski Micha³

Karalus. Je¿eli w³adze klubu wyra¿¹ zgodê, mecz towarzyski od-

bêdzie siê wiosn¹ na pleszewskim stadionie.

(tw)

Sparing z Groclinem?
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