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Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Ple-
szewie rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹, któr¹
w koœciele pw. Œciêcia œw. Jana Chrzci-
ciela odprawi³ ks. proboszcz Henryk Szy-
miec.  Po nabo¿eñstwie w kaplicy bocznej
koœcio³a ods³oniêto tablicê pami¹tko-
w¹, upamiêtniaj¹c¹ hitlerowskie wysie-
dlenia obywateli polskich z terenu po-
wiatu pleszewskiego w okresie okupa-
cji 1939-1945. Aktu ods³oniêcia dokonali:
Starosta Pleszewski Micha³ Karalus, Bur-
mistrz MiG Pleszew Marian Adamek, Pre-
zes Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Kombatantów
RP i b. WiêŸniów Politycznych w Plesze-
wie Jan Jankowski oraz przedstawiciel œro-
dowiska wysiedlonych Józef Korzeniewski.
Po uroczystoœci delegacje w³adz powia-
tu, miasta, organizacji kombatanckich,
spo³ecznych i politycznych z³o¿y³y wi¹-
zanki kwiatów w Miejscach Pamiêci Na-
rodowej. W Cechu Rzemios³ Ró¿nych

Œwiêto Niepodleg³oœci
Nabo¿eñstwo w koœciele farnym, ods³oniêcie tablicy ku czci wy-
siedlonych w okresie okupacji 1939-45, koncert fortepianowy
m³odej artystki Marii Rutkowskiej – tak wygl¹da³ program Œwiê-
ta Niepodleg³oœci w Pleszewie, zorganizowany 11 listopada 2005
roku przez Starostwo Powiatowe i UMiG Pleszew.

w Pleszewie mia³o miejsce spotkanie
w³adz samorz¹dowych z grup¹ Plesze-
wian, wysiedlonych w czasie okupacji
do Generalnej Gubernii. Historyk dr An-
drzej Szymañski przygotowa³ wyk³ad oko-
licznoœciowy. Starosta Micha³ Karalus oraz

Rocznica wybuchu
powstania
wielkopolskiego

27 grudnia, w rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego, delegacje
powiatu pleszewskiego i miasta Pleszew z³o¿y³y kwiaty na grobie ks. Kazi-
mierza Niesio³owskiego i zbiorowej mogile pleszewskich powstañców na
cmentarzu przy ul. Kaliskiej.

Wicestarosta Szczepan Wojtczak otrzyma-
li odznaki „Zas³u¿onych dla Zwi¹zku Ina-
walidów Wojennych i Wojskowych”, nada-
ne przez zarz¹d g³ówny organizacji. Dla
goœci wyst¹pi³y kapela „Pleszewioki”, Ze-
spó³ Pieœni i Tañca „Tursko” oraz chór ”Li-
ra”. W Liceum Ogólnokszta³¹cym im. St.
Staszica odby³ siê recital m³odej, utalen-
towanej pianistki z Pleszewa Marii Rut-
kowskiej. Publicznoœæ po brzegi wype³ni-
³a aulê szko³y. Starosta i burmistrz ¿yczyli
m³odej artystce wielu sukcesów w dalszej
karierze.

(tw)

Ods³oniêcie „tablicy wysiedlonych” Koncert m³odej pianistki Marii Rutkowskiej
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B U D ¯ E T

BUD¯ET 2006 W LICZBACH
Dochody – 41.669.934 z³, w tym:
- subwencja ogólna - 19.916.892 z³
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa

- 10.536.504 z³
- dochody w³asne – 10.740.678 z³
- pozosta³e dochody – 475.860 z³

Wydatki – 45.769.546 z³, w tym
- Rolnictwo i ³owiectwo – 122.800 z³
- Leœnictwo – 264.000 z³
- Transport i ³¹cznoœæ – 3.113.758 z³
- Turystka – 10.000 z³
- Gospodarka mieszkaniowa – 170.000 z³
- Dzia³alnoœæ us³ugowa –298.500 z³
- Administracja publiczna – 4.982.667 z³
- Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa – 2.029.776 z³
- Obs³uga d³ugu publicznego – 850.000 z³
- Ró¿ne rozliczenia – 247.226 z³
- Oœwiata i wychowanie – 16.114.742 z³
- Szkolnictwo wy¿sze – 73.265 z³
- Ochrona zdrowia – 1.572.054 z³
- Pomoc spo³eczna – 13.260.431 z³
- Pozosta³e zadania z zakresu polityki spo-

³ecznej – 1.075.765 z³
- Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1.379.362 z³
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-» 125.000 z³
- Kultura fizyczna i sport – 80.000 z³

Deficyt – 4.099.612 z³

PLAN WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH
(WYKAZ ZADAÑ INWESTYCYJNYCH)

- 3.592.370 Z£

TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
Drogi publiczne powiatowe – 1.655.000 z³
1. Budowa chodnik przy drodze nr 3090P

£ukom-Giza³ki w m. Wierzchy – 80.000 z³
2. Budowa  chodnika przy drodze nr 4311P

Strzydzew- Broniszewice wraz z przejœciem
dla pieszych w m. Broniszewice – 40.000 z³

3. Budowa  chodnika przy drodze nr 4326P So-
œniczka-Taczanów Drugi w m. Karmin (odci-
nek od przystanku PKS do szko³y) – 50.000 z³

4. Budowa  chodnika przy drodze nr 4334P Ple-
szew-Chocz w m. Broniszewice (d³ugoœæ
540 mb)– 70.000 z³

2. Termomodernizacja budynku internatu ZS
RCKU w Marszewie – 387.444 z³

3. Sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u modernizacji ko-
t³owni w ZS RCKU w Marszewie  –56.000 z³

OCHRONA ZDROWIA
Szpital powiatowy – 676.806 z³
1. Zakup sprzêtu w ramach projektu pn. „Po-

prawa opieki zdrowotnej nad matk¹ i dziec-
kiem leczonych w SP ZOZ w Pleszewie po-
przez profilaktykê, edukacjê, promocjê
zdrowia, szkolenie personelu i doposa¿e-
nie w sprzêt” – 416.162 z³

2. Zakup sprzêtu medycznego do pracowni
endoskopowej (video gastrofiberoskopu)
- 11.000 z³

3. Doposa¿enie bloku operacyjnego
- 50.1444 z³

4. Modernizacja i remont czêœci po³o¿niczej
Oddzia³u Po³o¿niczo-Ginekologicznej w SP
ZOZ w Pleszewie – 199.500 z³

POMOC SPO£ECZNA
Domy pomocy spo³ecznej, oœrodek interwencji
kryzysowej – 652.060 z³
1. Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na

pokoje mieszkalne w DPS Fabianów
- 131.800 z³

2. Adaptacja pomieszczeñ na ³azienki i toale-
ty w DPS Fabianów – 100.000 z³

3. Instalacja sygnalizacji alarmowo – po¿aro-
wej w DPS Pleszew – 110.000 z³

4. Instalacja windy dla osób niepe³nospraw-
nych w DPS Pleszew – 68.000 z³

5. Przedzielenie wieloosobowych pokoi
w budynku pa³acu i pawilonu DPS Fabia-
nów – 69.000 z³

6. Instalacja windy w budynku pa³acu w DPS
Fabianów – 151.200 z³

7. Sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u modernizacji ko-
t³owni w DPS Pleszew – 10.060 z³

8. Zakup sprzêtu audiowizualnego dla Oœrod-
ka Interwencji Kryzysowej – 12.000 z³

5. Budowa  chodnika przy drodze nr 4348P
Krzywos¹dów – Kuchary na odcinku Karsy
– Kuchark (d³ugoœæ 2,003 km) – 350.000 z³

6. Opracowanie dokumentacji na budowê
chodnika wraz z k³adk¹ dla pieszych przy
drodze nr 4334P Chocz – Pleszew w m.
Pacanowice – 25.000 z³

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, studium wykonalnoœci
i wnioski o dotacjê z UE na przebudowê drogi
nr 4308P Grab – Pleszew – 150.000 z³

8. Opracowanie studium wykonalnoœci i wnio-
sku o dofinansowanie z UE na przebudo-
wê ci¹gu dróg nr 4331P i 4309P Dobrzyca
– Pleszew – 50.000 z³

9. Przebudowa chodnika przy drodze nr
4320P Chocz – Ciœwica w m. Chocz  (doj-
œcie do cmentarza) – 50.000 z³

10. Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej
(obie strony od ul. Rynek do ul. Wodnej
– Piaski) 300.000 z³

11. Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewi-
cza (obie strony od ul. Rynek do ul. Kolejo-
wej) – 300.000 z³

12. Przebudowa ³uku przy drodze nr 4309P Do-
brzyca – Pleszew w m. Kowalew (przygo-
towanie terenu) – 100.000 z³

13. Remont chodnika przy drodze nr 4309p
w m. Dobrzyca (w rynku) – 20.000 z³

14. Remont mostu przy drodze nr 4348 Krzywo-
s¹dów – Kuchary w m. Kucharki – 70.000 z³

BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
I OCHORNA PRZECIWPO¯AROWA

Obrona cywilna – 30.000 z³
1. Zakup wyposa¿enia (agregatu pr¹dotwór-

czego i rejestratora rozmów) na potrzeb Po-
wiatowego Zespo³u Reagowania  Kryzyso-
wego – 30.000 z³

OŒWIATA I WYCHOWANIE
Szko³y zawodowe - 578.504 z³
1. Sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u modernizacji ko-

t³owni w ZST – 135.060 z³

Bud¿et 2006 uchwalony
RADA POWIATU W PLESZEWIE NA SESJI 29 GRUDNIA 2005 ROKU PRZYJÊ£A

UCHWA£Ê BUD¯ETOW¥ NA ROK 2006

Bud¿et Powiatu Pleszewskiego na 2006 rok
zak³ada dochody w wysokoœci 41.669.934 z³.
Wydatki maj¹ wynieœæ 45 769 546 z³. Powiat
najwiêcej przeznaczy³ na oœwiatê (16 mln z³)
oraz pomoc spo³eczn¹ (13 mln). Inwestycje
kosztowaæ bêd¹ 3,6 mln z³, z czego prawie po-
³owê (1,6 mln z³) poch³onie budowa dróg i chod-
ników. Deficyt bud¿etowy w wysokoœci
4.099.612 z³ zostanie pokryty d³ugoterminowy-
mi kredytami bankowymi i po¿yczk¹ z WFO-
ŒiGW w Poznaniu.

Uchwa³a bud¿etowa wesz³a w ¿ycie z dniem
podjêcia z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia
2006 roku.
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Starostwo Powiatowe w Ple-
szewie otrzyma³o szczególne
podziêkowania od Ryszarda  Za-
wadowskiego, dyrektora Spo-
³ecznego Centrum Dokumenta-
cji Pontyfikatu Jana Paw³a II.
Nasz urz¹d jako pierwszy w Pol-
sce odpowiedzia³ na proœbê tej
instytucji o przes³anie informacji
i materia³ów na temat wszelkich
inicjatyw, poœwiêconych Ojcu
Œwiêtemu. Dotyczy to np. tablic
i pomników, ale tak¿e nazewnic-
twa szkó³, ulic, i placów. Wydzia³
Promocji Starostwa Powiatowe-
go w Pleszewie przygotowa³ ze-
stawienie, opisuj¹ce szczegó³o-
wo przedsiêwziêcia tego typu.
Do najwa¿niejszych symboli na
czêœæ Papie¿a Jana Paw³a II
w naszym Powiecie Pleszew-
skim zaliczamy:

Starosta Micha³ Karalus zwróci³ siê z apelem do sponsorów
o ufundowanie sadzonek platanów na obsadzenie pobocza drogi po-
wiatowej przy  wjeŸdzie do Dobrzycy. - Aleja platanowa bêdzie prze-
jawem naszej pamiêci i  uznania dla Jana Paw³a II. To bêdzie nasz
akt wdziêcznoœci za dar ¿ycia i dzie³o Jana Paw³a II, którego dost¹pi-
liœmy z woli Boga  - napisa³ starosta w odezwie. Pomys³ spotka³ siê
z akceptacj¹ lokalnej spo³ecznoœci. W sobotê 15 paŸdziernika 2005
roku, w przeddzieñ rocznicy wyboru kardyna³a Karola Wojty³y na Sto-
licê Piotrow¹, posadzono pierwsze 27 platanów, które mia³y symbo-
lizowaæ 27 lat wielkiego pontyfikatu Jana Paw³a II. Prace wykona³a
firma ogrodnicza „Ogrobud”.

Aleja bêdzie siê sukcesywnie powiêkszaæ. Sadzone s¹ dojrza³e,
dziesiêcioletnie drzewka o wysokoœci 5-6 metrów. Jedn¹ sadzonkê
mo¿na ufundowaæ za 150 z³, chocia¿ jej cena rynkowa jest wy¿sza.
Fundatorami s¹ zarówno osoby prywatne, rodziny, grupy osób, ale
tak¿e organizacje, instytucje i firmy. Przy drzewach znajd¹ siê ta-
bliczki z nazwiskami lub nazwami fundatorów. Koszty nasadzenia
(w tym: transport drzew, odwiert, posadzenie, opalikowanie, nawod-
nienie) pokrywa powiat.

Pieni¹dze na zakup drzewek darczyñcy mog¹ wp³acaæ: osobi-
œcie u Pana Jana Owczarka w Urzêdzie Gminy w Dobrzycy (pokój
nr 8) lub u Pani Urszuli Balickiej w Starostwie Powiatowym w Ple-
szewie (pokój nr 108), ewentualnie na konto bankowe Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Dobrzyckiej:

68840900010000183420000001
z dopiskiem „Aleja Jana Paw³a II”

Aleja Platanów
im. Jana Paw³a II

Z inicjatywy Starosty Pleszewskiego
przy drodze powiatowej

Pleszew-Dobrzyca powstaje
„Aleja Platanów

im. Jana Paw³a II”.

Pleszewianie
Ojcu

Œwiêtemu

Plac Wolnoœci im. Jana Paw³a
II w Pleszewie

Tablica pami¹tkowa pielgrzy-
mek do Rzymu w Pleszewie
(tzw. „Tablica papieska”)

Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Giza³kach

Papie¿ Jan Pawe³ II - Honoro-
wy Obywatel Miasta i Gminy
Pleszew

Telegram do Ojca Œwiêtego
z 11 marca 2005r.

Tablica pami¹tkowa na czeœæ Jana
Paw³a II w Choczu

Obelisk ku czci Jana Paw³a II
w Jedlcu

Aleja Platanów im. Jana Paw³a
II w Dobrzycy

*

*

*

*

Tablica w klasztorze sióstr
s³u¿ebniczek w Pleszewie

*

Ul. Jana Paw³a II w Go³uchowie
(by³a ul. Poznañska)

*
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N A G R O D Y

Pismo Samorz¹du Terytorialnego
„Wspólnota” nr 25 / 10 grudnia 2005
opublikowa³o kolejny raport, dotycz¹-
cy finansach polskich samorz¹dów.
Tym razem analizie poddano poziom
œrodków zagranicznych, pozyskanych
g³ównie z Unii Europejskiej i wykorzy-
stanych przez samorz¹dy w 2004
roku. Powiat Pleszewski zaj¹³ wyso-
kie 9 miejsce w Polsce, a w Woje-
wództwie Wielkopolskim zdecydowa-
nie prowadzi w tej klasyfikacj i .
W 2004 roku nasz powiat pozyska³ z
UE a¿ 3.161.016 z³, czyli 47,99 z³ w
przeliczeniu na jednego mieszkañca.
Na tê kwotê z³o¿y³y siê:
- 1.248.818 z³ z funduszu SAPARD
na trzy inwestycje drogowe (drogi
£¹kociny – KoŸminiec, Stara KaŸ-
mierka – Bugaj, Kuczków - Wszo³ow),

Magazyn „WSPÓLNOTA” nr 21 z 15
paŸdziernika 2005 r opublikowa³ ranking sa-
morz¹dów o najwiêkszym wysi³ku inwesty-
cyjnym. Powiat Pleszewski zaj¹³ wysokie
9 miejsce w kraju, a w Województwie Wiel-
kopolskim zdecydowanie prowadzi w tej
klasyfikacji. Kolejny powiat z Wielkopolski
- Powiat Kolski - uplasowa³ siê w rankingu
dopiero na 56 pozycji. Najbli¿si s¹siedzi Ple-
szewa – Powiat Jarociñski jest na odleg³ym
181 miejscu, a Powiat Krotoszyñski na 222.
W grupie 16 województw Wielkopolska za-
jê³a 8 miejsce. W tabeli miast powiatowych
Jarocin ma 74 lokatê, wyprzedzaj¹c Ple-
szew (81 m.) oraz Krotoszyn (198 m.).
W kategorii gmin nasze samorz¹dy lokal-
ne uplasowa³y siê na nastêpuj¹cych pozy-
cjach: Go³uchów – 385, Chocz – 730, Gi-
za³ki – 732, Czermin – 903,  Dobrzyca
– 1463.

Autorzy rankingu wziêli pod uwagê œrednie
wydatki samorz¹dów na inwestycje w sfe-
rze komunalnej z trzech ostatnich lat 2002-
2004 w przeliczeniu na jednego mieszkañ-
ca. W tym okresie Powiat Pleszewski wyda³
na inwestycje w sumie prawie 20 mln z³:
w ubieg³ym roku 8,8 mln z³, w 2003 roku
- 6,2 mln, a w 2002 roku - 4,7 mln.

Nagrody dla najlepiej inwestuj¹cych sa-
morz¹dów wrêczono 19 paŸdziernika pod-
czas III Samorz¹dowego Forum Kapita³u
i Finansów w Pa³acu Kultury i Nauki w War-
szawie. Dyplom dla Powiatu Pleszewskiego
odebra³ Starosta Pleszewski Micha³ Karalus
z r¹k Janusza Króla – redaktora naczelnego
„Wspólnoty” i Miros³awa Czekaja – wicepre-
zesa zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. W czêœci artystycznej dla laureatów
konkursu wyst¹pi³ popularny piosenkarz Ry-
szard Rynkowski.                                   (tw)

Jak wykorzystujemy
œrodki zagraniczne ?

Powiat Pleszewski  - lider inwestycji
Powiat Pleszewski zajmuje wysokie 9 miejsce w kraju wœród powiatów
o najwy¿szych nak³adach na inwestycje, a wœród powiatów w Wielkopolsce
jest niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie.

Na odnowê pasów
œrodpolnych

Powiat Pleszewski otrzyma³ nagrodê 10.000
z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pro-
jekt „Rekonstrukcja i ochrona pasów œródpolnych
– wiatroch³onnych w Fabianowie”. Projekt opra-
cowano w Wydziale Ochrony Œrodowiska, Rol-
nictwa i Leœnictwa Starostwa Powiatowego w Ple-
szewie. Œrodki finansowe z nagrody zostan¹
przeznaczone na odtworzenie fabianowskich
pasów œrodpolnych m.in. nasadzenie nowych
drzew i krzewów.                                                  (tw)

Dyplom i nagrodê odebra³ w Poznaniu Starosta
Pleszewski Micha³ Karalus i naczelnik wydzia³u
œrodowiska Robert £oza z r¹k marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego Stefana Miko³ajczaka
i wicemarsza³ka Kazimierza Koœcielnego.

- 1.842.782 z³ z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego i Programu PHA-
RE dla Powiatowego Urzêdu Pracy
w Pleszewie na walkê z bezrobociem
- 69.419 z³ z EFS na wyrównywanie
szans edukacyjnych tj. stypendia
uczniowskie i studenckie.

W pierwszej dwudziestce rankin-
gu znalaz³y siê jeszcze dwa powiaty
z Wielkopolski: œremski (11 miejsce -
43,48 z³ / na mieszkañca) oraz ko-
œciañski (18 miejsce – 39,03 z³ / na
mieszkañca). Raport opracowa³ prof.
Pawe³ Swaniewicz z Wydzia³u Geo-
grafii i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

To ju¿ trzeci ranking „Wspólnoty”,
pokazuj¹cy wysok¹ pozycjê  Powiatu
Pleszewskiego.                              (tw)

Wed³ug rankingu pt. „Wykorzystanie œrodków zagranicznych”,
opracowanego przez specjalistów z pisma samorz¹dowego „Wspól-
nota”, Powiat Pleszewski jest najlepszy w województwie wielkopol-
skim, a na 9 miejscu w kraju.

Dyplom dla Powiatu Pleszewskiego
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Zgodnie z zapowiedzi¹, w³adze powiatu utwo-
rzy³y Oœrodek Interwencji Kryzysowej z tzw. „Nie-
bieskim pokojem”, gdzie w zaciszu i przyjaznej
atmosferze dzieci – ofiary przestêpstw - mog¹ po-
rozmawiaæ z pedagogiem lub prokuratorem o swo-
ich tragicznych prze¿yciach. Zdaniem starosty, ta-
kie miejsce by³o potrzebne. - Do tej pory Pleszew
nie mia³ takiego pomieszczenia, gdzie mo¿na by
przes³uchiwaæ dzieci, ofiary przemocy w rodzinie
i ofiary gwa³tów. “Niebieski pokój” powsta³ przy
ZPOW. Na ten pokój czeka³a tak policja, prokura-
tura, jak i s¹d rejonowy – powiedzia³ starosta.
Za tzw. weneckim lustrem znajduje siê sprzêt au-
diowizualny, pozwalaj¹cy nagraæ przebieg ca³ej
rozmowy. Ide¹ utworzenia pokoju jest, aby dzieci
przesta³y siê baæ, a o swoich doœwiadczeniach
nie musia³y opowiadaæ wielokrotnie. Nagranie
video mo¿e pos³u¿yæ w postêpowaniu prokurator-

ODDZIA£ GINEKOLOGICZNY
W sierpniu przeprowadzono remont oddzia³u

ginekologicznego, który kosztowa³ 150 000 z³.
Wiêkszoœæ tej sumy przekaza³ Powiat Pleszewski.
Do dyspozycji pacjentek oddano 19 ³ó¿ek w sa-
lach pojedynczych oraz dwu lub trzyosobowych.
Œciany zosta³y odmalowane, po³o¿ono wyk³adzinê
bezspoinow¹, posiadaj¹c¹ atesty Ministerstwa
Zdrowia. Przy ka¿dej sali chorych znajduj¹ siê wy-
dzielone ³azienki. W oddziale znajduje siê równie¿
gabinet zabiegowy z aparatem do znieczulania.
Wyremontowano tak¿e dy¿urkê pielêgniarek i wy-
posa¿ono j¹ w nowe meble. Remont obj¹³ tak¿e
wymianê instalacji elektrycznej i oœwietlenia.

ODDZIA£ WEWNÊTRZNY
Remont przeprowadzono w skrzydle, przezna-

czonym dla mê¿czyzn. Wszystkie sale chorych s¹
wymalowane i posiadaj¹ odrêbne ³azienki z toale-
tami i natryskami. Pod³ogi wy³o¿ono wyk³adzin¹
bezspoinow¹ typu TARKETT Option, która znacz-
nie u³atwia utrzymanie re¿imu sanitarnego. Wymie-

Inwestycje w pleszewskim szpitalu

niono czêœæ instalacji elektrycznej, za³o¿ono nowe
oœwietlenie nocne w salach chorych i nowy system
przyzywowy . Wykonano tzw. brudownik, porêcze
dla chorych na korytarzu. Wyremontowano te¿ za-
plecze sanitarne dla pracowników

Zmiany w znacznym stopniu przyczyni¹ siê do
poprawy komfortu pobytu chorych w tym oddziale.
Znacz¹cym udogodnieniem s¹ sanitariaty bezpo-
œrednio przy salach chorych. Remont oddzia³u po-
dyktowany by³ oczekiwaniami pacjentów, a po czê-
œci wynika³ z dostosowania pomieszczeñ zak³adów
opieki zdrowotnej do wymagañ okreœlonych przez
Ministra Zdrowia. Dyrekcja nieustannie d¹¿y do
podnoszenia jakoœci œwiadczonych us³ug w naszym
zak³adzie, miêdzy innymi poprzez poprawê infra-
struktury. Dzia³ania takie to realizacja celów wyzna-

czonych przez Dyrekcjê w Polityce Zintegrowane-
go Systemu Zarz¹dzania.

Ca³kowity koszt remontu wyniós³ ponad 90
000 z³, w tym udzia³ Powiatu Pleszewskiego wy-
nosi 25%.

Uroczyste otwarcie wyremontowanego oddzia-
³u nast¹pi³o 22 grudnia 2005 roku i by³o  po³¹czone
ze spotkaniem op³atkowym. Ordynator oddzia³u
wewnêtrznego dr Krzysztof Wardêga podkreœli³, ¿e
inwestycja by³a niezbêdna, poniewa¿ poziom us³ug
medycznych wzrasta, a procedury s¹ coraz bar-
dziej skomplikowane. Zapowiedzia³, ¿e szpital
w Pleszewie od 2006 roku bêdzie realizowa³ kon-
trakt z NFZ na wszczepianie rozruszników serca.
Na uroczystoœci obecni byli m.in. starosta Micha³
Karalus, przewodnicz¹cy rady powiatu Bogdan Ski-
tek oraz radni powiatowi Maria Pó³torak, Tadeusz
Rak, Krzysztof Szac, Zbigniew Rodek, Henryk
Woldañski, Bogdan Cierniak oraz ordynatorzy in-
nych oddzia³ów i pracownicy szpitala. Odnowione
pomieszczenia poœwiêci³ kapelan szpitala ks. S³a-
womir Kosiñski.                                               (tw)

Dla najs³abszych
i potrzebuj¹cych

POWIATOWY OŒRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

sko-s¹dowym jako dowód, bez koniecznoœci wie-
lokrotnego przes³uchiwania dziecka na policji
i w s¹dzie. „Niebieski pokój” (Oœrodek Interwencji
Kryzysowej) kosztowa³ 50.000 z³.

W tym samym budynku ZPOW urz¹dzono tzw.
mieszkanie chronione dla ofiar przestêpstw, okre-
sowo potrzebuj¹cych dachu nad g³ow¹. Mieszka-
nie  stanowi filiê Oœrodka Wsparcia Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Na adaptacjê wyda-
no 113.000 z³. Mieszkanie chronione sk³ada siê
z dwóch pokoi oraz zaplecza kuchennego i sani-
tarnego. Wybudowano tak¿e podjazd dla wózków
inwalidzkich.

W ZPOW powsta³a natomiast jadalnia z za-
pleczem kuchennym, a stara sto³ówka zosta³a
przebudowana na salê dydaktyczn¹. Ca³y budy-
nek ZPOW przeszed³ w ubieg³ym roku niedawno
termomodernizacjê.                                        (tw)

Wstêgê do nowego oœrodka przecinaj¹
wicestarosta pleszewski Szczepna Wojtczak
oraz dyrektor PCPR Gra¿yna Kaczmarek

Uroczystoœæ otwarcia oddzia³u
wewnêtrznego. Od prawej: przewodnicz¹cy
rady powiatu Bogdan Skitek, radni powiatowi
Zbigniew Rodek i Tadeusz Rak

Oddzia³ wewnêtrzny po remoncie Odnowiona sala chorych
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I N W E S T Y C J E  D R O G O W E

Ponad 4 mln na drogi
4,2 mln z³ wyda³ Powiat Pleszewski w 2005 roku na inwestycje drogowe. Do najwiêkszych

zadañ nale¿a³y: modernizacja drogi Brzezie – Janków (4 km za 1,3 mln z³) oraz drogi z Nowego
Œwiatu do granicy powiatu (1,7 km za 610.000 z³). W ca³ym powiecie powsta³o kilkanaœcie kilo-
metrów nowej nawierzchni asfaltowej. Wybudowano tez chodniki w Kowalewie, Choczu, Gale-
wie, Kucharkach, Pleszewie, Brzeziu i Taczanowie II.

Przebudowa drogi nr 13318 Brzezie – Janków (dwa odcinki z Brzezia do Pleszówki i w Bogus³awiu,
³¹cznie 4,1 km, wraz z chodnikiem w Brzeziu i przystankami autobusowymi w Brzeziu, Pleszówce i
Bogus³awiu)  - 1.296.359 z³

Przebudowa ul. Maliñskiej
w Pleszewie - 305.000 z³

Modernizacja czêœci ul. Osiedlo-
wej w Pleszewie (pomiêdzy ul.
Poznañsk¹ a ul. Zielon¹)
- 77.850 z³

Przebudowa drogi nr 13310 Ple-
szew - Chocz - 376.939 z³
(ostatnia p³atnoœæ)

D r o g i  i  u l i c e

Przebudowa drogi nr 13315 na
odcinku Zawidowice – Grodzi-
sko (d³. 1,7 km) - 200.000 z³

Przebudowa drogi powiatowej
nr 13319 w miejscowoœci Ludwi-
na - 110.000 z³

Opracowanie dokumentacji na
przebudowê ci¹gu dróg powia-
towych nr 13105 (wraz z ul.
KoŸmiñsk¹) i nr 13304 z bu-
dow¹ œcie¿ki rowerowej
- 100.000 z³

Przebudowa drogi nr 13304 na
odcinku od m. Nowy Œwiat do
granicy Powiatu (1,7 km)
- 610.000 z³

Modernizacja drogi powiatowej
nr 13111 Bia³ob³oty Czarny Bród
w miejscowoœci Orlina Ma³a
- 148.300 z³ (ostatnia p³atnoœæ)

C h o d n i k i

Remont placu przed wejœciem
do Zespo³u Szkó³ Technicznych
przy ul. Zielonej w Pleszewie
- 23.000 z³.

Przebudowa chodnika przy
ul. Poznañskiej w Pleszewie
(wyjazd z ul .  Œw. Ducha)
– 280.000 z³

Przebudowa chodnika wzd³u¿ Al.
Wojska Polskiego przy Pl. Wol-
noœci wraz z remontem kanali-
zacji deszczowej – 76 319 z³

Przebudowa chodnika przy
drodze 13303 w Taczanowie II
(w ramach programu „Bez-
pieczne dojœcie do szko³y”)
– 290.000 z³

Przebudowa chodnika wzd³u¿
drogi nr 13145 w m. Galew
– 80.000 z³

Przebudowa chodnika przy ul.
24 Stycznia w Kowalewie (140
mb) – 60.000 z³

Budowa chodników przy dro-
gach powiatowych 13323
i 13324 w m. Kucharki
- 130.000 z³

Przebudowa chodnika wzd³u¿
drogi nr 13110 (ul. Zagórowska
w m. Chocz) – 110.000 z³
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 Gospodarzem sympozjum by³ Staro-
sta Pleszewski Micha³ Karalus. Istotê, stan
prac oraz g³ówne za³o¿enia Planu Rozwo-
ju na lata 2007-2013 przedstawi³ ekspert
Zwi¹zku Powiatów Polskich Marek Wójcik.
Kierunki rozwoju Województwa Wielkopol-
skiego w kontekœcie NPR omówi³a Jadwi-
ga Twardowska z oddzia³u planowania De-
partamentu Rozwoju Regionalnego Urzê-
du Marsza³kowskiego w Poznaniu. Du¿ym
zainteresowaniem s³uchaczy cieszy³ siê
wyk³ad Marcina £ugawiaka z firmy Doradz-
two Gospodarcze DGA S.A. na temat pro-
gramów operacyjnych, dotycz¹cych infra-

Srebrne medale „Za zas³ugi dla obron-
noœci kraju” otrzyma³o czternaœcioro rodzi-
ców z Powiatu Pleszewskiego, których kil-
ku synów nienagannie pe³ni lub pe³ni³o
czynn¹ s³u¿bê w Wojsku Polskim.

Ceremonia wrêczenia odznaczeñ od-
by³a siê 15 grudnia 2005 roku w Staro-
stwie Powiatowym w Pleszewie. Rozkaz
Ministra Obrany Narodowej Rados³awa Si-
korskiego o nadaniu odznaczeñ odczyta³
chor¹¿y Jacek Banasiak.

Medale przypina³ major in¿. Roman S³a-
wik z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ

W ramach Europejskiej Debaty Publicznej 29 listopada w Go-
³uchowie odby³a siê konferencja nt. „Narodowego Planu Roz-
woju na lata 2007-2013. Nowe programy operacyjne”.

struktury drogowej, rozwoju obszarów wiej-
skich, ochrony œrodowiska oraz zatrudnie-
nia i integracji spo³ecznej.

W konferencji uczestniczyli samorz¹-
dowcy, dyrektorzy jednostek powiatowych
i gminnych, urzêdnicy, przedsiêbiorcy oraz
pracownicy instytucji, zajmuj¹cy siê pozy-
skiwaniem œrodków europejskich. Obec-
ny by³ tak¿e Wiceprzewodnicz¹cy Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego Kazi-
mierz Koœcielny. Konferencjê przygotowa³
Wydzia³ Promocji Starostwa Powiatowe-
go w Pleszewie.

(tw)

Medale za synów w wojsku
Medale nadano

nastêpuj¹cym osobom:

El¿bieta i Stanis³aw Tanaœ z Jedlca
Ewa i Wies³aw Ryszewscy z Soœnicy
Krystyna i Piotr GoŸdziela ze Strzydzewa
Helena Paw³owska z Dobrzycy
Joanna i Wac³aw Szczap z Jozefowa
El¿bieta i Jan Kubis z Kolonii Obory
Kazimiera Stasiecka z Czerminka
Piotr Wolski z Czerminka
Kazimierz Klaczyñski z Czerminka

w Kaliszu. Gratulacje odznaczonym z³o¿y³
starosta pleszewski Micha³ Karalus oraz
wójtowie, którzy towarzyszyli swoim miesz-
kañcom w tym wyj¹tkowym spotkaniu. By³y
kwiaty i upominki od urzêdu.

Dla wszystkich goœci Wydzia³ Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego
przygotowa³ kawê, herbatê, ciasto i pierniki
œwi¹teczne. Czas up³yn¹³ na wspomnie-
niach i mi³ej pogawêdce. Rozmawiano m.in.
na temat kobiet, które coraz liczniej s³u¿¹ w
wojsku polskim.

(tw)

I N F O R M A C J E

Konferencja nt.
„Narodowego Planu Rozwoju”
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A K C J A  M A S O W A

Akcja „Przejrzysta Polska”
 Jest to ogólnopolska akcja masowa, zmie-

rzaj¹ca do ugruntowania jawnoœci w ¿yciu pu-
blicznym, jawnoœci wydatkowania publicznych
pieniêdzy i jawnoœci dzia³ania organów admini-
stracji. Akcjê prowadzi ”Gazeta Wyborcza” przy
wsparciu Fundacji Agora, Polsko – Amerykañ-
skiej Fundacji Wolnoœci, Fundacji im. St. Bato-
rego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Œwia-
towego. Program s³u¿y przestrzeganiu i propa-
gowaniu szeœciu zasad rz¹dzenia: przejrzysto-
œci, przewidywalnoœci, rozliczalnoœci, fachowo-
œci, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypa-
cji spo³ecznej. Powiat Pleszewski jest jednym
z siedemnastu powiatów z Wielkopolski, które
przyst¹pi³y do programu.

Nasz powiat zobowi¹za³ siê do zreali-
zowania, w ramach „Przejrzystej Polski” sze-
œciu zadañ obligatoryjnych (obowi¹zkowych)
i trzech zadañ fakultatywnych (dodatkowych,
nieobowi¹zkowych)

ZADANIA OBLIGATORYJNE

1. Opracowanie opisu us³ug œwiadczo-
nych w samorz¹dzie
Aby u³atwiæ interesantom za³atwienie wszel-
kich spraw urzêdowych w wydzia³ach Sta-
rostwa Powiatowego w Pleszewie zosta³y
opracowane tzw. KARTY US£UG, bêd¹ce in-
strukcjami postêpowania przy dope³nianiu
ró¿nych formalnoœci. Karty us³ug s¹ dostêp-
ne w formie druków w Biurze Obs³ugi Intere-
santa w Starostwie Powiatowym oraz w wer-
sji elektronicznej (w formacie rtf.) na stronie
internetowej. W sumie jest ich 65. Dotycz¹ one
ró¿nych wniosków, zezwoleñ, rejestracji, zg³o-
szeñ: z zakresu komunikacji (np. rejestracja
pojazdu, wydanie prawa jazdy), spraw obywa-
telskich (np. wydanie paszportu, rejestracja
stowarzyszeñ, pozwolenia na kwestê pu-
bliczn¹), budownictwa i architektury (np. po-
zwolenie na budowê, dziennik budowy, decy-
zja o rozbiórce), oœwiaty (np. wnioski stypen-
dialne), wydziale geodezji (np. wypisy i wyrysy
z ewidencji gruntów) i ochrony œrodowiska (np.
pozwolenia wodnoprawne).

2. Wypracowanie i wdro¿enie kodeksu etycz-
nego pracowników urzêdu powiatowego

Zarz¹dzeniem nr 23 Starosty Pleszewskiego
z 30 sierpnia 2005r. zosta³ wprowadzony „Kodeks
Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego
w Pleszewie”, kszta³tuj¹cy pozytywne postawy
pracowników, jak uprzejmoœæ, uczciwoœæ, ofiar-
noœæ. Odt¹d kodeks etyki wyznacza normy po-
stêpowania w codziennej pracy urzêdników sta-
rostwa. Pe³na treœæ zarz¹dzenia i kodeksu na
stronie internetowej.

Zadania na przejrzystoœæ

3. Opracowanie i wdro¿enie programu wspó³-
pracy z organizacjami pozarz¹dowymi

Rada Powiatu Pleszewskiego na sesji w dniu
1 grudnia 2005 roku podjê³a uchwa³ê nr XXXV/
237/05 w sprawie przyjêcia „Programu wspó³pra-
cy powiatu pleszewskiego z podmiotami prowa-
dz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w 2006
roku.”. Wczeœniej projekt programu by³ konsulto-
wany z organizacjami pozarz¹dowymi, dzia³aj¹-
cymi na terenie powiatu pleszewskiego. Spotka-
nia konsultacyjne odby³y siê w starostwie m.in.
w kwietniu i czerwcu. Program zamieszczony jest
w wersji drukowanej w Biurze Podawczym Staro-
stwa Powiatowego w Pleszewie i w wersji elektro-
nicznej w internecie

4. Opracowanie krótkiego materia³u przybli¿a-
j¹cego mieszkañcom istniej¹cy w powiecie ak-
tualny strategiczny dokument rozwojowy

W celu zapoznania spo³ecznoœci powiatu ple-
szewskiego z priorytetowymi kierunkami dzia³a-
nia samorz¹du powiatowego w latach 2004-2006,
na stronie internetowej starostwa zamieszczony
zosta³ wyci¹g z „Planu Rozwoju Lokalnego Po-
wiatu Pleszewskiego”. Dokument zawiera m.in.
informacje o planowanych zadaniach inwestycyj-
nych na lata 2004-2006, Ÿród³ach ich finanso-
wania oraz objaœnienia, dotycz¹ce powi¹zania
planowanych zadañ z projektami ju¿ realizowa-
nymi na terenie powiatu.

5. Wprowadzenie procedury naboru na ka¿-
dy wakat w urzêdzie powiatu. Procedura
musi zawieraæ wymóg konkursów na stano-
wiska kierownicze.

Zarz¹dzeniem nr 22/05 z dnia 30 sierpnia
2005 roku Starosty Pleszewskiego zosta³a
wprowadzona  „Procedura naboru pracowni-
ków samorz¹dowych na stanowiska urzêdni-
cze i kierownicze stanowiska urzêdnicze w Sta-
rostwie Powiatowym w Pleszewie”. Opracowa-
nie regulaminu przyjmowania do pracy nowych
urzêdników by³o czêœci¹ programu „Przejrzy-
sta Polska”, ale w ubieg³ym roku obowi¹zek
wdro¿enia takiej instrukcji na³o¿y³a na samo-
rz¹dy tak¿e nowelizacja ustawy o pracowni-
kach samorz¹dowych.

Nabór ma charakter konkursowy. Zgodnie
z nowymi przepisami podanie o pracê nale¿y
sk³adaæ w terminie 14 dni od dnia og³oszenia
naboru na wolne stanowisko pracy w urzêdzie.
Og³oszenia o naborze, og³oszenie o zg³osze-
niu kandydatów oraz wynikach naboru s¹ pu-
blikowane w BIP-ie oraz w formie komunika-
tów na tablicach og³oszeniowych w starostwie
i Powiatowym Urzêdzie Pracy w Pleszewie.
Procedura naboru nie dotyczy zatrudniania
praktykantów i sta¿ystów.

6. Urz¹d przygotuje i rozpropaguje ksi¹¿eczkê
(coroczny informator bud¿etowy) pt. „Sk¹d
mamy pieni¹dze i na co je wydajemy?”.

Starostwo opracowa³o informator bud¿eto-
wy Powiatu Pleszewskiego pt. „Sk¹d mamy pie-
ni¹dze i na co je wydajemy?”, który zawiera pod-
stawowe informacje o bud¿ecie i inwestycjach
powiatu w 2005 roku (Ÿród³a i poziom docho-
dów, rodzaje i klasyfikacja wydatków, deficyt bu-
d¿etowy, wykaz zadañ inwestycyjnych). Przed-
mowê do publikacji napisa³ starosta pleszewski
Micha³a Karalus. Broszura zosta³a wydrukowa-
na w nak³adzie 5.000 egz. i trafi do mieszkañ-
ców powiatu za poœrednictwem urzêdów gmin-
nych i so³tysów.

ZADANIA FAKULTATYWNE

1. Uruchomienie samorz¹dowego serwisu in-
formacyjnego (strona internetowa www.ple-
szew.starostwo.gov.pl / dzia³ „serwis informacyjny”)

2. Stworzenie „mapy aktywnoœci” organizacji
pozarz¹dowych i inicjatyw na terenie powiatu
– wykaz organizacji spo³ecznych wraz ze wska-
zaniem rodzaju ich dzia³alnoœci (cele statutowe)

3. Identyfikacja w urzêdzie kluczowych proce-
sów i przygotowanie ich procedur.

Opracowanie T. Wojtala

Powiat Pleszewski wywi¹za³ siê z 6 zadañ, jakie mia³
zrealizowaæ w 2005 roku w ramach programu
„Przejrzysta Polska”.
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W S P Ó £ P R A C A  Z A G R A N I C Z N A

Do Pleszewa przyjecha³ m.in. starosta Ro-
¿yszcze Oleh Sawczuk oraz przewodnicz¹ca
Rady Rejonowej w Gorodyszczu Tatiana Horid-
ko. Termin wizyty zbieg³ siê z pierwsz¹ rocznic¹
„Pomarañczowej rewolucji” na Ukrainie.

Starosta Micha³ Karalus na konferencji w sta-
rostwie powiatowym zaprezentowa³ polski model
demokratycznego pañstwa, trójszczeblowy po-
dzia³ administracji samorz¹dowej oraz istotê, kom-
petencje i zasady finansowania powiatów w Pol-
sce. Po debacie goœcie z Ukrainy zwiedzili Ko-
mendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Dom Pomocy Spo³ecznej oraz szpital powiatowy
SP ZOZ. Kierownik Wydzia³u Zdrowia w Ro¿ysz-
cze Ihor Hnetniow by³ szczególnie zainteresowa-
ny obejrzeniem Szpitalnego Oddzia³u Ratunko-
wego, sali kardiologicznej, stacji dializ oraz od-
dzia³u intensywnej terapii. W urzêdzie gminy
w Go³uchowie goœcie byli podejmowani przez
wójta Marka Zdunka i radnych. Wójt omówi³ te-
mat „Bud¿et i zadania gminy”. Ukraiñcy zwiedzili
tak¿e gospodarstwo pañstwa Cichych w Jedlcu,
specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej hodowli byd³a
mlecznego. Wizytowali tak¿e szklarnie Mieczys³a-
wa Maciaszka w Kucharkach, w których ogrodnik

W konferencji gospodarczej w £ucku uczest-
niczyli m.in. Konsul Generalny RP na Ukrainie
Wojciech Ga³¹zka, starostowie z ca³ego Wo³ynia
oraz delegacje samorz¹dowców i przedsiêbiorców
z Polski. Celem spotkania by³o nawi¹zanie kon-
taktów miêdzy samorz¹dami i przedsiêbiorcami
z obu krajów, które w przysz³oœci mog¹ zaowoco-
waæ wspó³prac¹ w ró¿nych dziedzinach. Stronie
ukraiñskiej najbardziej zale¿y na wspó³pracy
w dziedzinie handlu, us³ug i produkcji. Dlatego sta-
roœcie pleszewskiemu towarzyszyli przedstawicie-
le pleszewskiego biznesu – Kazimierz Balcer jako

Polsko – Ukraiñskie
Forum Samorz¹dowe
Goœcie z dwóch rejonów Ukrainy – Ro¿yszcze na Wo³yniu i Go-
rodyszcze w Czerkasach - uczestniczyli w Polsko-Ukraiñskim
Forum Samorz¹dowym w Powiecie Pleszewskim w dniach 8-9
grudnia 2005 roku.

uprawia pomidory szklarniowe wed³ug nowocze-
snej technologii holenderskiej. Wieczorem Zespó³
Pieœni i Tañca „Tursko” zaprosi³ goœci zagranicz-
nych na poczêstunek do sali wiejskiej w Tursku. By³y
œpiewy, tañce oraz Œw. Miko³aj z prezentami. Go-
œcie z Ukrainy otrzymali od starosty Micha³a Karalu-
sa i sekretarz powiatu Bogus³awy Pra¿uchy bombki
choinkowe, podpisane imionami z brokatu.

W pi¹tek 9 grudnia w Starostwie Powiatowym
odby³a siê konferencja na temat wspó³pracy go-
spodarczej. Uczestniczyli w niej m.in. pleszewscy
przedsiêbiorcy, a ze strony ukraiñskiej Sergiusz
Nowosad, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Przed-
siêbiorców Rejonu Ro¿yszcze. O pozyskiwaniu
œrodków z UE na rozwój firm mówi³ Micha³ Kuber-
ka, dyrektor Eurocentrum Innowacji i Przedsiêbior-
czoœci w Pleszewie. Dyskutowano m.in. o ewentu-
alnym uruchomieniu biznesu na Ukrainie i szan-
sach otwarcia rynku wschodniego dla „kot³ów ple-
szewskich”. Grupa ukraiñska zwiedzi³a najwiêksze
w Pleszewie zak³ady pracy – fabrykê maszyn spo-
¿ywczych SPOMASZ i fabrykê obrabiarek FAMOT.
Byli tak¿e w przedsiêbiorstwie ACWADOR w Pro-
kopowie, firmie FOSTER w Zielonej £¹ce, zak³a-

Ro¿yszcze – nowy
partner na Ukrainie

Delegacja z Powiatu Pleszewskiego ze starost¹ na czele goœci-
³a pod koniec paŸdziernika w Województwie Wo³yñskim na Ukra-
nie. By³a podejmowana w stolicy Wo³ynia - £ucku - przez tam-
tejszego wojewodê Wo³odymira Bondara oraz w rejonie Ro¿ysz-
cze przez starostê Oleha Sawczuka. Kontakt ten uda³o siê na-
wi¹zaæ przez Marcina Woldañskiego i jego zespó³ rockowy „Eta-
nis”, który wczeœniej koncertowa³ na Ukrainie.

dzie kotlarskim EKOCENTR w Piekarzewie oraz
w Spó³dzielni Mleczarskiej w Kowalewie. Wieczo-
rem w „Starej Stajni’ w Zawidowicach przygotowa-
no dla nich koncert w wykonaniu zespo³ów „Eta-
nis” i „Pod pr¹d” oraz chóru „Ave Sol”. Delegacja
wyjecha³a z Pleszewa w sobotê 10 grudnia rano.

 (tw)

reprezentant FMS „Spomasz” i Pleszewskiej Izby
Gospodarczej, oraz przedstawiciel bran¿y kotlar-
skiej Ireneusz Walendowski. Cz³onkowie delega-
cji mieli okazjê zapoznaæ siê ofert¹ inwestycyjn¹,
zasadami wymiany handlowej oraz mo¿liwoœci¹
rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej na Ukra-
inie. Na Ukrainie starosta podpisa³ tzw. umowê
intencyjn¹ o przysz³ej wspó³pracy miêdzy Powia-
tem Pleszewskim a Rejonem Ro¿yszcze w dzie-
dzinie administracji, oœwiaty, sportu, turystyki, sztu-
ki i kultury. Starosta Micha³ Karalus udzieli³ tak¿e
wywiadu ukraiñskiej  telewizji.                         (tw)

Spotkanie w stolicy Wo³ynia
- £ucku

Z³o¿enie wieñca kwiatów pod pomnikiem
ofiar wojny w Ro¿yszcze

Polsko-Ukraiñskie Forum Samorz¹dowe
w Pleszewie

Goœcie z Ukrainy zwiedzili m. in. FMS „Spomasz”
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Sta¿ zawodowy odby³  siê
w dn. 7-18 listopada 2005
w Biurze Przedstawicielskim
WOKiSS-u (Wielkopolskiego
Oœrodka Kszta³cenia i Studiów
Samorz¹dowych w Poznaniu)
przy Rue de la Loi 227 w Bruk-
seli. Biuro zlokalizowane jest
przy biurze Regionu Walencji
(Hiszpania). Celem dzia³alnoœci
brukselskiego biura WOKiSS
jest utrzymywanie bliskiej
wspó³pracy miêdzy regionami
Walencji i Wielkopolski, organi-
zowanie m.in. wyjazdów studyj-
nych i szkoleñ dla urzêdników
z kraju.

Danuta Mandryk, inspektor Wydzia³u Promo-
cji Starostwa Powiatowego w Pleszewie, wró-
ci³a ze sta¿u praktycznego w Brukseli.

Sta¿ w Brukseli

województw m.in.wielkopolskie-
go. Biura regionalne odpowie-
dzialne s¹ za tworzenie pozytyw-
nego wizerunku województw
w Europie, informowanie samo-
rz¹dów, organizacji i instytucji
w regionie o mo¿liwoœciach przy-
znawania œrodków w ramach
programów wspólnotowych, re-
prezentowanie interesów regio-
nu przed instytucjami UE, pro-
mowanie województwa w Bruk-
seli i w innych regionach, lobbing
na rzecz projektów, z³o¿onych w
Brukseli przez samorz¹dy woje-
wództw. Zadaniem biur jest tak-
¿e utrzymywanie i utrwalanie

W poniedzia³ek 22 sierpnia 2005 roku o godzinie 9.00
w Kancelarii Notarialnej El¿biety Szpunt w Pleszewie dosz³o
do podpisania aktu notarialnego darowizny 12 arów i 19 m2

ziemi koœcielnej w Kowalewie na rzecz Powiatu Pleszewskie-
go. Grunt orny przy plebani ma byæ przeznaczony na przebu-
dowê drogi powiatowej Pleszew-Dobrzyca. W³adze powiatu
planuj¹ z³agodziæ i poszerzyæ tamtejszy zakrêt, aby poprawiæ
warunki bezpieczeñstwa ruchu drogowego. W bud¿ecie po-
wiatu na 2006 rok zaplanowano 100.000 na przygotowanie
terenu pod inwestycjê.                                                        (tw)

Powiatowy konkurs foto-
graficzny pod has³em “Cudze
chwalicie, swego nie znacie”
zosta³ rozstrzygniêty. Fina³
odby³ siê 24 wrzeœnia.
Na konkurs wp³ynê³o 90 prac
19 autorów. Uczestnicy kon-
kursu fotografowali zabytki
i przyrodê Powiatu Pleszew-
skiego. Jury obradowa³o
w sk³adzie: Micha³ Karalus
– Starosta Pleszewski, zawo-
dowi fotografowie Renata
Sobczak i Tadeusz Szajda,
Aleksandra Pilarczyk – Re-
daktor Naczelna “¯ycia Ple-
szewa”, Robert Czajczyñski

By³ to sta¿ praktyczny. Danuta
Mandryk pe³ni³a dy¿ury w bruk-
selskim biurze WOKiSS-u, wy-
konywa³a czynnoœci administra-
cyjne, t³umaczy³a dokumenty
i korespondencjê. Na udzia³
w sta¿u zosta³a wytypowana
z uwagi na dobr¹ znajomoœæ jê-
zyka angielskiego.

Jako sta¿ystka WOKISS-u
Danuta Mandryk odwiedzi³a
i zapozna³a siê funkcjonowa-
niem regionalnych biur polskich

Danuta Mandryk: - Sta¿ by³ bardzo interesuj¹cy. Mia³am okazjê nie
tylko pracowaæ „za biurkiem”, ale tak¿e sprawdziæ siê w kilku dzie-
dzinach np. jako opiekun grupy i t³umacz. Du¿o siê nauczy³am, zdo-
by³am praktyczn¹ wiedzê, jak poruszaæ siê w tzw. „krêgu europej-
skim”. Nawi¹za³am nowe kontakty, pozna³am wielu ciekawych ludzi,
sta¿ystów z ró¿nych krajów. Niektórzy z nich pracuj¹ w Brukseli na
6-miesiêcznych czy rocznych kontraktach. W Brukseli rzeczywiœcie
czuæ ducha wspólnej Europy. Atmosfera by³a bardzo mi³a i bezpo-
œrednia, nawet na tych oficjalnych spotkaniach. Urzêdnicy europej-
scy odnosili siê do nas z wielkim szacunkiem i traktowali nas po
partnersku

kontaktów z instytucjami euro-
pejskimi i regionami UE, budo-
wanie partnerskich kontaktów
i wymiana doœwiadczeñ, prowa-
dzenie punktu kontaktowego,
udzia³ w seminariach i konferen-
cjach, gromadzenie informacji
o ustawodawstwie unijnym. Da-
nuta Mandryk zwiedzi³a tak¿e
siedzibê Parlamentu Europej-
skiego, budynek Rady Europej-
skiej i Komisji Europejskiej.

(tw)

FOTO-konkurs zakoñczonyFOTO-konkurs zakoñczonyFOTO-konkurs zakoñczonyFOTO-konkurs zakoñczonyFOTO-konkurs zakoñczony

WYNIKI KONKURSU
W pierwszej kategorii (do 16 lat):
- I miejsce - Agnieszka Kaczmarek z Pleszewa
- II miejsce - Anna Kostuj z Pleszewa
- III miejsce - Natalia Orszulak z Pleszewa.

W drugiej kategorii (powy¿ej 16 lat):
- I miejsce - Agnieszka Molska z Dobrzycy
- II miejsce - Barbara Kozak z Pleszew
- III miejsce - Leszek Kostuj z Pleszewa.
 
Ponadto w II kategorii wyró¿niono dwie osoby:
Miros³awa Kubiaka z Broniszewic oraz
Stanis³awa Ka³kê z Pleszewa.

– Naczelnik Wydzia³u Promocji
i Rozwoju oraz Sylwia Paszko-
wiak – inspektor w Wydziale. 

Uczestnikom konkursu na-
grody oraz dyplomy wrêczy³
Szczepan Wojtczak – Wicesta-
rosta Pleszewski. Patronat nad
konkursem objê³a  redakcja
“¯ycia Pleszewa”. W Starostwie
Powiatowym w Pleszewie pla-
nowana jest wystawa prac kon-
kursowych.

Na z³agodzenie zakrêtu!

Akt notarialny podpisali: w imieniu parafii p.w. Œw. Bart³omieja
Aposto³a w Kowalewie, za zgod¹ Kurii Biskupiej, ksi¹dz proboszcz
Wies³aw Kondratowicz, oraz z upowa¿nienia zarz¹du powiatu
- starosta pleszewski Micha³ Karalus i wicestarosta Szczepan Wojtczak
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Na zaproszenie starosty pleszewskie-
go w pi¹tek 14 paŸdziernika goœci³ w po-
wiecie pleszewskim Wicemarsza³ek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Józef Lewan-
dowski. Celem wizyty by³o m.in. zapozna-
nie siê z trudnymi warunkami funkcjonowa-
nia pleszewskiej filii Ksi¹¿nicy Pedagogicz-
nej. Starosta Micha³ Karalus zaproponowa³
przeniesienie bi-
blioteki bli¿ej cen-
trum miasta, do ob-
szernych i  wyre-
montowanych po-
mieszczeñ na piê-
trze po by³ym OBR-
ze przy ul. Ogrodo-
wej, których w³aœci-
cielem jest aktual-
nie FMS „Spo-
masz”. – Jest to do-
bra propozycja. My-
œlê, ¿e je¿eli oferta
czynszowa nie bê-
dzie zbyt wygóro-
wana, jeszcze
w tym roku przenie-
siemy tam bibliote-
kê pedagogiczn¹
– zapowiedzia³ wi-
cemarsza³ek Le-
wandowski. Zgod-
nie z obietnic¹ pod
koniec grudnia do-
sz³o do podpisania
umowy o wynajêciu nowej siedziby dla bi-
blioteki. Przeprowadzka rozpoczê³a siê
w styczniu. Biblioteka wznowi dzia³alnoœæ
w lutym. Biblioteka  mieœci siê na piêtrze
budynku, a na parterze znajduje siê po-
wiatowe biuro ARiMR.

Dotychczas pleszewska biblioteka pe-
dagogiczna znajdowa³a siê w jednym
z obiektów na terenie CKiW OHP w Ple-
szewie, który Urz¹d Marsza³kowski wynaj-
mowa³ od hufca. W czasach, gdy by³y to

18 paŸdziernika odby³a siê uroczysta
inauguracja nowego roku akademickie-
go w marszewskiej filii Akademii Rolni-
czej im. Augusta Ciszkowskiego z Po-
znania. Naukê na pierwszym roku roz-
poczê³o 29 studentów. Jednoczeœnie
dyplomy in¿ynierów ogrodnictwa otrzy-
mali absolwenci studiów. Z tej okazji do
ZS CKU w Marszewie przyby³ senat
uczelni w pe³nym sk³adzie z rektorem
prof. Erwinem W¹sowiczem na czele.
Obecny by³ tak¿e dziekan wydzia³u
ogrodniczego Zbigniew Weber. Po ofi-
cjalnej uroczystoœci i obiedzie cz³onko-
wie senatu goœcili u Starosty Pleszew-
skiego Micha³a Karalusa w gabinecie.
Dyskutowano m.in. o przysz³oœci pla-
cówki zamiejscowej akademii w Mar-
szewie i wk³adu powiatu pleszewskie-
go w jej utrzymanie.

(tw)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
czternastu nauczycieli szkó³ ponadgimna-
zjalnych otrzyma³o nagrody finansowe Sta-
rosty Pleszewskiego. Nagrody otrzymali:

Violetta Ry¿ek ZSU-G
Grzegorz Kwiatek ZSU-G
Izabella Wawroska I LO
Stanis³aw Janiak I LO
Alina Duda ZSSp
Danuta Ziêba ZSSp
Krystyna Grygiel ZS RCKU
Dobromira Zdunek ZS RCKU
Danuta Rutkowska ZS RCKU
Monika Latañska ZST
Danuta Antczak - Burak ZST
Ewa Siekierska ZPOW
El¿bieta Matuszak ZPOW
Andrzej Szymañski emeryt

Marsza³ek zgodzi³ siê
na bibliotekê

Zgodnie z obietnic¹ Wicemarsza³ka Województwa Wielkopol-
skiego Józefa  Lewandowskiego jeszcze przed Nowym Rokiem
zosta³a podpisana umowa o przeniesieniu biblioteki pedago-
gicznej ze starej siedziby przy Al. Wojska Polskiego do nowych
pomieszczeñ przy ul. Ogrodowej. Pomys³ ten forsowa³ starosta
pleszewski, który w s¹siedztwie biblioteki chce jeszcze uloko-
waæ Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli.

koszary wojskowe, w budynku tym mieœci³a
siê izbê pamiêci, a przed wojn¹ by³a tam
stajnia dla koni pu³kowych. Stary budynek
nie nadaje siê jednak do przechowywania
ksi¹¿ek i prowadzenia pracy z czytelnika-
mi. Tymczasem sale na piêtrze w obiekcie
przy Ogrodowej s¹ wyremontowane i sta-
³y do tej pory puste. Ich ³¹czna powierzch-

nia u¿ytkowa wyno-
si ponad 200 m2.
Starosta chce, aby
w s¹siednich po-
mieszczeniach ulo-
kowaæ tak¿e Oœro-
dek Doskonalenia
Nauczycieli. – Za-
równo biblioteka,
jak i ODN w natural-
ny sposób ze sob¹
komponuj¹ i powin-
ny dzia³aæ bl isko
siebie – t³umaczy³
starosta Micha³ Ka-
ralus.

Marsza³ek Le-
wandowski oraz to-
warzysz¹cy mu dy-
rektor Departamen-
tu Oœwiaty Urzêdu
Marsza³kowskiego
Piotr Waœko odwie-
dzili tak¿e Centrum
Kszta³cenia Usta-
wicznego i Oœrodek

Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.
Goœcie spotkali siê w starostwie z dzien-
nikarzami na konferencji prasowej. Roz-
mawiano m.in. o stypendiach z EFS oraz
nowych programach zwalczania bezrobo-
cia. W konferencji wziêli udzia³ tak¿e dy-
rektor Powiatowego Urzêdu Pracy Leszek
Bier³a oraz Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty
Starostwa Powiatowego w Pleszewie Bro-
nis³aw WoŸniak.

(tw)

Nagrody
starosty

Nowy rok akademicki

Wicemarsza³ek Józef Lewandowski przysta³
na wniosek starosty pleszewskiego o zmianê
lokalizacji biblioteki pedagogicznej
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Wychodz¹c naprzeciw ocze-
kiwaniom œrodowiska Powiatu
Pleszewskiego - ludzi kultury
i melomanów - samorz¹dy powia-
towy i miejski z pomoc¹ sponso-
rów, zamierzaj¹ zakupiæ nowy,
profesjonalny fortepian do sali
koncertowej w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. St. Staszica
w Pleszewie. Instrument Calisia,
który obecnie znajduje siê w tej

szkole jest stary i mimo konser-
wacji i strojenia nie spe³nia pod-
stawowych wymogów koncerto-
wych. S¹siednie miasta dyspo-
nuj¹ lepszymi instrumentami. Sta-
rosta pleszewski Micha³ Karalus,
burmistrz Marian Adamek, po
konsultacjach z dyrektorem Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej I stop-
nia Dariuszem B¹kowskim wspól-
nie uznali, ¿e najlepszym instru-
mentem by³by Bechstein A.190,
którego cena wynosi 116.000 z³.
Powiat mo¿e przeznaczyæ na ten
cel oko³o 60.000 z³. Miasto ze
swej strony deklaruje kwotê
30.000 z³. Brakuj¹ce 26.000 z³
pomys³odawcy chc¹ pozyskaæ od
sponsorów – najwiêkszych firm

Nowy fortepian
dla Pleszewa!

W³adze powiatu i miasta z pomoc¹ sponsorów
zamierzaj¹ kupiæ profesjonalny fortepian kon-
certowy na potrzeby œrodowiska muzycznego
Powiatu Pleszewskiego.

w powiecie, dla których rola me-
cenasa kultury by³aby wyró¿nie-
niem i zaszczytem

Po zakupie instrumentu pla-
nuje siê organizacjê recitali i kon-
certów, dedykowanych ka¿demu
ze sponsorów, którzy zechc¹
wesprzeæ tê inicjatywê.

W tym roku 21-letnia Maria
Rutkowska z Pleszewa zajê³a II
miejsce na festiwalu XII Interna-

zionale Piano Consorso „Ane-
mos” Roma 2005. Podczas jej re-
citalu w Pleszewie z okazji Œwiê-
ta Niepodleg³oœci 11 listopada,
Starosta Micha³ Karalus oraz bur-
mistrz Marian Adamek zadekla-
rowali publicznie, ¿e podejm¹ sta-
rania o nabycie nowego instru-
mentu, a publicznoœæ przyjê³a ten
pomys³ d³ugimi oklaskami.

Nowy fortepian nale¿a³oby
odpowiednio zabezpieczyæ.
W tym celu klasa w LO, s¹siadu-
j¹ca z aul¹, bêdzie przebudowa-
na na zaplecze i garderobê dla
artystów. Wys³u¿ona „Calisia” po
remoncie by³aby przekazana do
sali koncertowej w Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Pleszewie.     (tw)

Starosta Pleszewski Micha³ Karalus zainicjowa³ akcjê zakupu
profesjonalnego fortepianu koncertowego dla Powiatu Pleszewskiego

Papie¿ „Zosta³ z
nami”

Miasto i Gmina Pleszew
oraz Powiat Pleszewski
wspólnie wyda³y broszurê
o Janie Pawle II pt. „Zosta³
z nami”. Tekst napisa³ polo-
nista Bogdan Jêdrasiak.
8-stronnicowa publikacja
by³a rozdawana wiernym
w pleszewskich parafiach
16 paŸdziernika 2005 roku
z okazji V Dnia Papieskiego
i II rocznicy nadania Papie-
¿owi tytu³u Honorowego
Obywatela Miasta Pleszewa.

Kalendarz
powiatowy

Wydzia³ Promocji i Roz-
woju Starostwa Powiatowe-
go w Pleszewie opracowa³
projekt graficzny i zleci³ druk
œciennego Kalendarza Po-
wiatu Pleszewskiego na
2006 rok. Jako pierwsi ka-
lendarze otrzymali radni
powiatowi.

Poezja œpiewana
Starostwo Powiatowe

w Pleszewie sponsorowa³o
wydanie p³yta pt „Nic” z mu-
zyk¹ zespo³u „Pod pr¹d”.
W sk³ad grupy wchodz¹: To-
masz Kosmala – gitara aku-
styczna i œpiew, Gerard Stu-
dziñski – instrumenty klawi-
szowe, Przemys³aw Pater-
ka – perkusja, Krzysztof
Pó³torak – gitara basowa.
Chórek tworz¹ Katarzyna
Walczak i Dorota Wróblew-
ska. Na p³ycie znajduj¹ siê
utwory z muzyk¹ Tomka do
s³ów m.in. Boles³awa Le-
œmiana, Juliana Tuwima,
i Edwarda Stachury oraz
pleszewskiego poety m³o-
dego pokolenia Paw³a Sar-
binowskiego.

Najpiêkniejsze
kolêdy

Pleszewskie starostwo,
Urz¹d Gminy w Czerminie
oraz Oœrodek Kultury
w ¯egocinie wyda³y p³ytê
z kolêdami, œpiewanymi
przez laureatów Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek w ¯ego-
cinie. Na p³ycie znalaz³y siê
m.in. znane kolêdy w wyko-
naniu zespo³u Michael
z Bo³ob³ot, m³odych œpiewa-
ków z Dobrzycy, ¯egocina,
Pleszewa, Go³uchowa,
Chocza i Giza³ek. Piêkn¹
„Kolêdê dla nieobecnych”
zaœpiewa³a utalentowana
Kasia Zawada z Oœrodka
Kultury w ¯egocinie. P³yta
zawiera tak¿e pó³playbacki
do wspólnego œpiewania
kolêd w domach.
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Dru¿yna Starostwa Powiatowego w Pleszewie po raz drugi wy-
gra³a IV Zawody Strzeleckie W³adz Samorz¹dowych i Administracji
Pañstwowej Rejonu LOK Pleszew z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Starostwo obroni³o tytu³ mistrza z ubieg³ego roku. Zespó³ w sk³a-
dzie: naczelnik wydzia³u promocji Robert Czajczyñski, rzecznik pra-
sowy Tomasz Wojtala oraz inspektor ds. sportu wydzia³u oœwiaty
Maciej Wasielewski, zdoby³ ³¹cznie 201 pkt. Drugie miejsce zajê³a
reprezentacja Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
a trzecie – Strzeleckie Bractwo Kurkowe z Jarocina. W klasyfikacji
indywidualnej triumfowali kolejno: Narcyz Przybylski (85 pkt.)
i Marcin WoŸniak (77 pkt) ze stra¿y po¿arnej, a trzeci by³ Tomasz
Wojtala (76 pkt) ze starostwa. Rozegrano tak¿e konkurs strzelania
do tarcz biathlonowych.

Puchary i dyplomy zwyciêzcom wrêczyli: przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Pleszewie Bogdan Skitek, cz³onek Zarz¹du G³ównego
LOK Ryszard Wiliñski, prezes Zarz¹du Rejonowego LOK Pleszew
Jacek Przepierski oraz sêdzia g³ówny turnieju Zygmunt Urbaniak.
Przed zawodami mia³a miejsce ma³a uroczystoœæ. Komendant Po-
wiatowy PSP Jacek Jarus zosta³ uhonorowany odznak¹ „Zas³u¿o-
ny dla Ligi Obrony Kraju”.                                                             (tw)

Tytu³ mistrza
obroniony!

Ponad 200 dzieci z Powiatu Pleszewskiego spêdzi³o piêæ
dni na obozie sportowym w Zakopanym. Na organizacjê wyjaz-
du Powiatowe Zrzeszenie LZS pozyska³o 120.000 z³ z rz¹dowe-
go programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. O dofinanso-
wanie ubiega³o siê ponad 500 organizacji z ca³ej Polski. Mini-
sterstwo Polityki Spo³ecznej przyjê³o do realizacji jedynie 60
najlepszych wniosków, w tym pleszewski, opracowany przez
Macieja Wasielewskiego - wiceprezesa rady powiatowej LZS
w Pleszewie i inspektora ds. sportu w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie.

Dzieci poznawa³y Tatry, jeŸdzi³y na nartach, wypoczywa³y.
Zwiedzi³y tak¿e Kraków, kopalniê soli w Wieliczce, klasztor
w Czêstochowie i obóz zag³ady - muzeum w Oœwiêcimiu.     (tw)

Z FIO do Zakopanego

Powiat Pleszewski zaj¹³ III miejsce we Wspó³za-
wodnictwie Sportowo-Turystycznym 2005 o Pu-
char Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego.
Nagrod¹ by³o 4.000 z³ na sprzêt sportowy.

III miejsce
i Puchar Marsza³ka

Sportowcy z Powiatu Pleszewskie-
go w 2005 roku osi¹gnêli doskona³e
wyniki sportowe. We wspó³zawodnic-
twie sportowo-turystycznym zgroma-
dzili w sumie 1.485 punktów i zajêli
III miejsce w Wielkopolsce. I miej-
sce zaj¹³ Powiat Wrzesiñski
(1545 pkt), a drugie Powiat Ko-
niñski (1496 pkt).

W minionym roku zawodni-
cy, reprezentuj¹cy Powiat Ple-
szewski, uczestniczyli w 26 im-
prezach sportowych, w których
zdobywali punkty m.in.: Zimowej
i Letniej Spartakiadzie LZS Miesz-
kañców Wsi, X Memoriale im. Prof.
Bernarda Kobielskiego – Mistrzo-
stwach Powiatów Województwa Wiel-
kopolskiego w Lekkoatletych i innych.

Uroczystoœæ wrêczenia nagród dla
najlepszych we wspó³zawodnictwie od-
by³a siê 12 grudnia 2005 roku w Po-
znaniu. W imieniu sportowców ple-
szewskich puchar marsza³ka odebra³
przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Ple-
szewie Bogdan Skitek oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiato-
wej LZS, inspektor ds. sportu w pleszewskim starostwie  Maciej
Wasielewski. Za 4.000 z³ z nagrody finansowej zostanie zaku-
piony sprzêt sportowy.

Powiat Pleszewski od lat plasuje siê w czo³ówce rywalizacji
sportowo-turystycznej Województwa Wielkopolskiego. Do tej
pory zajmowa³ nastêpuj¹ce miejsca: w 2000r. trzecie, w 2001r.
– drugie, w 2002r. – siódme, w 2003r. – czwarte, a w 2004r.
– ponownie drugie.

(tw)
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Celem imprezy by³o krzewienie zdrowego stylu ¿ycia wœród m³o-
dzie¿y, wychowanie w trzeŸwoœci, z dala od narkotyków, tytoniu,
innych na³ogów i zagro¿eñ cywilizacyjnych.  Tegoroczne obchody
WDSU odby³y siê w dniach 26-30 wrzeœnia, tradycyjnie z inicjatywy
Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy wspó³udziale Pleszew-
skiego Stowarzyszenia Przeciwdzia³ania Narkomanii, Hufca ZHP
Pleszew i Komendy Powiatowej Policji.

WDSU w rêkach m³odzie¿y
W tym roku, z inicjatywy wicestarosty Szczepana

Wojtczaka, zmieniono formu³ê organizacyjn¹ impre-
zy. Zrezygnowano z dotychczasowych du¿ych kon-
certów i imprezy plenerowych na stadionie. Inicjaty-
wê pozostawiono nauczycielom i uczniom szkó³ po-

nadgimnazjalnych. Przebieg WDSU w szko³ach wed³ug scenariuszy
„Szkolnych programów profilaktyki uzale¿nieñ” ocenia³o niezale¿ne
jury, z³o¿one z pedagogów, przedstawicieli powiatu, stowarzyszenia
przeciwdzia³ania narkomanii, sanepidu, policji i ZHP. W szko³ach od-
by³y siê zajêcia sportowe, spotkania z policjantami, lekarzami i spe-
cjalistami od spraw uzale¿nieñ, godziny wychowawcze, warsztaty „Jak
radziæ sobie ze stresem”, wystêpy, dyskoteka „Czystych serc”, degu-
stacje zdrowej ¿ywnoœci, projekcje filmowe, konkursy plastyczne
i muzyczne pod has³em „Nie palê, nie pijê, nie biorê”. Komisja posta-
nowi³a doceniæ wszystkie szko³y, którym przyznano nagrody finanso-
we. Najwiêcej - 1.500 z³ – otrzyma³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce, po-
zosta³e placówki po 1.200 z³. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na
zakup pomocy dydaktycznych i materia³ów szkolnych.

Sympozjum z pani¹ senator
Podsumowanie ca³otygodniowej imprezy „Wielko-

polskie Dni – STOP Uzale¿nieniom” nast¹pi³o pod-
czas sympozjum 30 wrzeœnia w sali koncertowej
DPS w Pleszewie. Goœciem honorowym spotkania
z m³odzie¿¹ by³a senator RP pani Genowefa Fe-

renc,. O historii WDSU, pocz¹wszy od 2001 roku, mówi³ starosta
pleszewski Micha³ Karalus. Poprzednie akcje wspomina³ tak¿e W³o-
dzimierz Ko³tuniewski, by³y radny powiatowy i przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Organizacyjnego WDSU. Aspirant Dariusz Zawistowski z ko-
mendy policji omówi³ zjawisko narkomanii w Powiecie Pleszewskim.

Uczniowie przygotowali prezentacje z przebiegu WDSU w swo-
ich szko³ach i zdali z nich relacjê. Zwyciêzcy rozgrywek sportowych
i licznych konkursów towarzysz¹cych otrzymali nagrody rzeczowe,
ufundowane przez starostwo powiatowe m.in.: ciekawe pozycje
ksi¹¿kowe, albumy, lektury i koszulki. W czêœci artystycznej wyst¹-
pi³ zespó³ „Pod pr¹d” i chór „Ave Sol”.

Po harcersku i na rowerze
W ramach WDSU odby³ siê w Ogródku Jorda-

nowskim festyn „Po¿egnanie Lata”, zorganizowany
przez harcerzy i Rajd Rowerowy po Powiecie Ple-
szewskim pod has³em „Rowerem bli¿ej do zdrowia”.
Rowerzyœci przejechali 25 km. Byli m.in. przy g³azie

narzutowym w Rudzie ko³o Lutynii. W taczanowskim lesie urz¹dzili
sobie biesiadê przy ognisku.

(tw)

V Wielkopolskie Dni
„STOP- Uzale¿nieniom”

Pod has³em „Nie pijê! Nie palê! Nie biorê!” odby³y siê w powiecie pleszewskim
V „Wielkopolskie Dni – STOP Uzale¿nieniom”.
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Gospodarzem tegorocznych Do¿ynek Powia-
towych by³a gmina Go³uchów. Uroczystoœci odby-
³y siê w niedzielê 4 wrzeœnia. O godzinie 13.00
w miejscowym koœciele p.w. Najœwiêtszej Marii
Panny zosta³a odprawiona msza œwiêta dziêkczyn-
na. Po nabo¿eñstwie korowód do¿ynkowy prze-
szed³ do pobliskiego parku Oœrodka Kultury Le-
œnej. Na miejsce œwiêta wybrano malownicz¹ po-
lanê nad rzeczk¹ Ciemn¹ w s¹siedztwie Muzeum
Leœnictwa i Zamku Dzia³yñskich.

Honory starostów do¿ynkowych pe³nili rolnicy
Jolanta Cicha z Jedlca i Wies³aw Wiœniewski z Ko-
œcielnej Wsi. Asystowali im Tatiana Marecka z Tur-
ska i Przemys³aw Jazic z Kuchar. W roli konferan-
sjerów wyst¹pili: Danuta Marek – kustosz go³u-
chowskiego oddzia³u Muzeum Narodowego
w Poznaniu oraz Marek Walczak – dyrektor Szko-
³y Podstawowej w Go³uchowie. Prowadz¹cy ubra-
li wielkopolskie stroje ludowe.

Za zebrane plony rolnikom dziêkowa³ Staro-
sta Pleszewski Micha³ Karalus. - Dzisiejsze Do-
¿ynki Powiatowe i wystêp Narodowego Zespo³u
Pieœni i Tañca „MAZOWSZE” s¹ Wam dedykowa-
ne. Za tegoroczny bochen chleba, który zawsze
jednoczy ka¿d¹ rodzinê przy stole. Tak, jak dziœ
nasz¹ wspólnotê powiatow¹. Za Wasz¹ pracê, za
wiernoœæ polskiej szczodrej ziemi, za to, ¿e dbacie
o to, by siaæ dobre, plenne ziarno. Dziêkujemy!
- powiedzia³ starosta.

Obrzêd do¿ynkowy poprowadzi³y zespo³y folk-
lorystyczne „Tursko” i „¯ychlinioki”. Zagra³y te¿ or-
kiestry dête z Koœcielnej Wsi i Marszewa. Gwiazd¹

Szeœcioosobowa delegacja z wieñcem re-
prezentowa³a Powiat Pleszewski na Wojewódz-
ko-Archidiecezjalnych Do¿ynkach Wielkopol-
skich, które odby³y siê w niedzielê 28 sierpnia
w Wolsztynie. Okaza³y wieniec do¿ynkowy
z herbem Powiatu Pleszewskiego na cokole
nios³y w korowodzie pieœniarki z Zespo³u Lu-
dowego „Soœniczanki” z Soœnicy. Towarzyszyli
im przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Pleszewie: Robert £oza - Naczelnik Wydzia-
³u Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
oraz Robert Czajczyñski - Naczelnik Wydzia³u
Promocji i Rozwoju.                                    (tw)

Do¿ynki Powiatowe
z „MAZOWSZEM”

Przesz³o 10.000 osób œwiêtowa³o zakoñczenie ¿niw na Do¿yn-
kach Powiatu Pleszewskiego 2005 w Go³uchowie. Do go³uchow-
skiego parku t³umy œci¹gnê³a piêkna s³oneczna pogoda oraz
Narodowy Zespó³ Pieœni i Tañca „Mazowsze”, który da³ ponad
godzinny koncert.

artystyczn¹ œwiêta plonów by³ Narodowy Zespó³
Pieœni i Tañca „MAZOWSZE”. Do Go³uchowa zje-
cha³o 100 cz³onków zespo³u oraz dwa TIR-y ze
sprzêtem i garderob¹. Na scenie wyst¹pi³y tak¿e
dzieciêcy zespó³ ludowy z Klastora pod Znievom
ze S³owacji oraz m³odzie¿owa grupa tañca nowo-
czesnego z Erkner z Niemiec.

Starosta Micha³ Karalus w imieniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi odznaczy³ 32 rolników z Po-
wiatu Pleszewskiego honorowymi odznakami „Za-
s³u¿onych dla rolnictwa”. Konkurs wieñców do-

Na do¿ynkach wojewódzkich

¿ynkowych wygra³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich Bo-
gus³awice. Wrêczono te¿ nagrody w innych kon-
kursach. Na miano „So³tysa – lidera bezpiecznej
pracy” zas³u¿y³ so³tys Bielaw Zygmunt Stasik,
a w konkursie na „Estetyczn¹ zagroda wiejsk¹” za
naj³adniejsza uznano posesjê Marii Marek z Po-
pówka. Od Powiatu Pleszewskiego gmina Giza³ki
otrzyma³a nagrodê – dwuosobowy kajak turystycz-
ny – w podziêkowaniu za organizacjê ubieg³orocz-
nych Do¿ynek Powiatowych. Za rok prezent - nie-
spodziankê otrzyma gmina Go³uchów.

Œwiêto Plonów zakoñczy³o siê tradycyjn¹ za-
baw¹ taneczn¹.

***
Dzieñ przed do¿ynkami w sobotê 3 wrzeœnia

odby³ siê I Miêdzynarodowy Sp³yw Kajakowy rzek¹
Prosn¹ na odcinku z Bogus³awia do Chocza
z udzia³em goœci zagranicznych z Niemiec i Ukra-
iny. Tego samego dnia po po³udniu na dziedziñcu
Zamku Dzia³yñskich w Go³uchowie zorganizowa-
no uroczysty koncert z okazji 5-lecia wspó³pracy
partnerskiej Powiatu Pleszewskiego i Powiatu
Ammerland z Dolnej Saksonii. Wyst¹pi³a „Capella
Zamku Rydzyñskiego”. Specjalnie dla goœci z Nie-
miec, Ukrainy, Belgii i S³owacji muzycy zagrali zna-
ne utwory ich narodowych kompozytorów. Wieczo-
rem wszyscy spotkali siê na biesiadzie towarzy-
skiej w „Wigwamach pod ksiê¿ycem” w Brzeziu.
Goœcie z Ukrainy, którzy byli w powiecie pleszew-
skim po raz pierwszy, w dniach poprzedzaj¹cych
do¿ynki odwiedzili m.in. starostwo powiatowe, ple-
szewski szpital, powiatow¹ komendê stra¿y po-
¿arnej, urz¹d skarbowy, DPS w Pleszewie, zak³ad
kotlarski Jerzego Tilgnera, prywatne gospodarstwo
rolne Kazimierza Maciejewskiego w Soœnicy oraz
szko³ê rolnicz¹ w Marszewie.                         (tw)
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