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Dożynki Powiatu Pleszewskiego

Starostowie Dożynek Powiatowych 2015

Małgorzata Szablewska z Nowolipska

Damian Pelka z Piły

Absolwentka studium medycznego. Ma 42 lata. Od 19 lat prowadzi wraz z mężem Stanisławem
gospodarstwo rolne, które przejęli
po teściach. Powierzchnia gospodarstwa to 50 hektarów - są to
gleby V i VI klasy. Na przestrzeni
lat gospodarstwo zostało powiększone, w pełni zmechanizowane,
wyposażone w maszyny do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej. W 2011 roku małżonkowie
skorzystali z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013
na zakup maszyn rolniczych. Gospodarstwo nastawione jest głównie na
hodowlę trzody chlewnej, a roczna sprzedaż wynosi 400 sztuk.
Prowadzą także hodowlę około 40 sztuk krów mlecznych i bydła
opasowego. Uprawiają zboże i kukurydzę, a produkcja roślinna
zaspakaja potrzeby prowadzonej hodowli zwierzęcej.
Państwo Szablewscy mają troje dzieci: syna Wojciecha (18
lat) - ucznia technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie oraz dwie córki Agnieszkę (17 lat)
i Jolantę (16 lat) - uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie. Starościna dożynek podkreśla, że dzieci chętnie pomagają w pracach w gospodarstwie i domu. Pani Małgorzata ma
dużo obowiązków, a nieliczne wolne chwile najchętniej spędza
z dziećmi. Dla niej najważniejsza w życiu jest rodzina.

Starosta dożynek ma 42
lata. Z wykształcenia jest
technikiem mechanizatorem
rolnictwa. Wspólnie z żoną Jolantą prowadzi gospodarstwo
rolne o powierzchni 50 ha,
w tym 39 ha to grunty własne,
zaś pozostała część to ziemia
dzierżawiona. Od momentu
przejęcia gospodarstwa po
teściach powiększyli je o sto
procent. Uprawiają ziemię IV,
V i VI klasy. Produkcja roślinna
ukierunkowana jest pod kątem
potrzeb żywieniowych hodowanych zwierząt. Uprawiają
przede wszystkim zboże, które
w pełni przeznaczone jest na
paszę dla zwierząt oraz kukurydzę na kiszonkę. Specjalizują się w produkcji trzody chlewnej. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny
sprzęt rolniczy. Przy zakupie nowych maszyn skorzystali z dotacji unijnych.
Państwo Pelkowie mają dwie córki: Marcelinę - absolwentkę gimnazjum w Choczu, a od września uczennicę liceum w Kaliszu oraz 5-letnią
Karinę, która uczęszcza do przedszkola w Kuźni.
Pan Damian z zamiłowania jest myśliwym - jego hobby to łowiectwo.
Ukończył także szkołę muzyczną, dlatego w wolnych chwilach gra na
fortepianie. Wieczorami lubi posłuchać muzyki poważnej.

Asystenci Starostów Dożynkowych
Mirona Ryżak z Chocza

Mariusz Skórzybut
z Kwilenia

Z wykształcenia jest mgr. inż. ogrodnictwa po Akademii Rolniczej i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma
42 lata. Ukończyła także pedagogiczne
studia podyplomowe na Gnieźnieńskiej
Szkole Wyżej Milenium. Aby nadążyć
za postępem w rolnictwie ukończyła
w 2015 roku integrowaną produkcję
i ochronę roślin w Instytucie Ochrony
Roślin w Poznaniu. Prowadzi z mężem
Danielem gospodarstwo rolno-sadownicze o powierzchni ok. 20 ha, specjalizujące się w uprawie kukurydzy, zbóż
oraz borówki amerykańskiej. Prowadzi także działalność gospodarczą.
W gospodarstwie rodzicom pomagają trzej synowie: Mateusz (19
lat) - uczeń technikum oraz Szymon (15 lat) i Filip (12 lat). Pani Mirona
pasjonuje się podróżami, a szczególnie uwielbia wyprawy w polskie Tatry.

Ma 34 lata i wraz z żoną Justyną
prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 36 ha. Uprawia głównie
kukurydzę, w mniejszym stopniu zboża, a także prowadzi hodowlę trzody
chlewnej.
Państwo Skórzybutowie wychowują dwójkę dzieci: syna Jędrzeja
(12 lat) i córkę Marcelkę (8 lat). Pan
Mariusz jest absolwentem Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica w Pleszewie. Po ślubie zajął
się gospodarstwem. Jego pasją są
wycieczki. W wolnym czasie chętnie jeździ na rowerze.

Podziękowanie dla współorganizatorów i sponsorów dożynek
Mieszkańcy Gminy Chocz
Urząd Miejski Gminy Chocz oraz jednostki organizacyjne gminy
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Chocz
Zakład Wodno-Kanalizacyjny
Ojcowie Franciszkanie
Radni, KGW, Sołtysi, Rady Sołeckie Gminy Chocz
Grzegorz Rybarczyk „Gregbud”
Michał Michalak „Rolbud”
Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A.
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Pleszew - Dobrzyca
Bank Spółdzielczy w Pleszewie
Henryk Kaczmarek Gospodarstwo Uprawy Grzybów w Czerminie
Olgierd i Dariusz Rusinek Piekarnictwo Cukiernictwo Handel
Wiesław Wawrzyniak PHP Niedźwiady
Krzysztof Zdunek Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Kowalew
Leszek Wojciechowski
Marcin Piasecki
Marek Ignaszak
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Janina Drobniewska
Wiesława Derezińska
Ewa i Tomasz Abramowicz
Zdzisław Furmaniak
Sławomir Orlicki
Tadeusz Lewicz
Spółka Wspólnoty Gruntowej
wszystkie organizacje, stowarzyszenia działające na terenie gminy

www.powiatpleszewski.pl

Oświata

Wielkie otwarcie liceum

Po trwającej osiem miesięcy rewitalizacji, 19 marca 2015 roku oficjalnie oddano do użytku budynek Liceum
i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Prace remontowe kosztowały prawie 2,5 mln zł.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
• Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
• Maciej Wasielewski - Starosta Pleszewski
• Mirosława Kuberka - Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie
• Lilla Deleszkiewicz - Dyrektor LiG im. Stanisława
Staszica
• Krzysztof Antczak - Dyrektor Banku Gospodarstwa
Krajowego o. Poznań
• Sebastian Idczak - Wiceprezes Przedsiębiorstwa
Budowlanego „STABOX”
• Katarzyna Biadała - Przewodnicząca Rady
Rodziców
• Daniel Moździerz - prymus LO im. Stanisława
Staszica.
Łączny koszt prac remontowych wyniósł 2.458.014 zł, w tym:
a) 2.021.664 zł - projekt rewitalizacji w ramach Inicjatywy JESSICA z WRPO 2007 - 2013,
w tym 1.928.974 zł stanowiła preferencyjna pożyczka z BGK, a 92.690 zł to finansowy
wkład własny Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja objęła: odrestaurowanie elewacji budynku,
wymianę instalacji elektrycznej i C.O., remont głównej klatki schodowej i korytarzy, a także
remont oficyny mieszkalnej, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
b) 436.350 zł - koszt dodatkowych robót remontowych, sfinansowany z budżetu Powiatu
Pleszewskiego: wymiana hydrantów wewnętrznych, modernizacja sieci internetowej, wymiana drzwi do klas, odnowienie drzwi frontowych, renowacja drzwi do auli, wymiana podłóg
w klasach i adaptacja poddasza.
Projekt pn. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa w ramach Inicjatywy „JESSICA dla rozwoju miast
Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007
- 2013, działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Rolę Funduszu Rozwoju Obszarów
Miejskich (FROM) w ramach inicjatywy JESSICA dla Województwa Wielkopolskiego pełni Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK).
(tw)

Udany nabór
do szkół

Artur Kukuła pokieruje ZST

Władze powiatu są zadowolone z tegorocznego naboru kandydatów do szkół. Z początkiem
września naukę w szkołach powiatowych rozpoczęło ponad pół tysiąca uczniów klas pierwszych,
w tym 445 w szkołach ponadgimnazjalnych oraz
66 w Gimnazjum Dwujęzycznym. Najwięcej
uczniów przyjęto do ZST - 132, co pozwoliło
na utworzenie 4 oddziałów. Po trzy oddziały
powstały w ZSU-G (113 uczniów), ZSP-P CKU
w Marszewie (101) i Liceum Ogólnokształcącym
im. Stanisława Staszica (99).
(tw)
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Decyzją Zarządu Powiatu w Pleszewie nauczyciel
wf-u pan Artur Kukuła będzie
pełnił obowiązki dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych
w Pleszewie przez najbliższe
10 miesięcy, do czasu wyłonienia nowego dyrektora
z konkursu. Artur Kukuła ma
37 lat i jest absolwentem Technikum Samochodowego ZST.
Ukończył studia magisterskie
na kierunku nauczycielskim
w Instytucie Wychowania
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Fizycznego AWF w Gorzowie Wlkp. oraz studia podyplomowe trenera II klasy na
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Trenuje dziewczęcą drużynę Stowarzyszenia Piłki Siatkowej
„Libero”. Wcześniej pracował
jako nauczyciel wf-u w ZSP
nr 3 w Pleszewie i był trenerem siatkówki w pleszewskim
OSiR-ze oraz Wielkopolskim
Związku Piłki Siatkowej.
(tw)
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Informacje

Nowa kadencja - nowy starosta
nika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Wieloletni działacz społeczny i sportowy. Był prezesem zarządu Powiatowego
Zrzeszenie LZS w Pleszewie. Należał do
kilku innych organizacji: Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Mieszkańców
Gminy Dobrzyca, Stowarzyszenia MLKS
Czarni w Dobrzycy, UKS „Kopernik” w Dobrzycy, Wielkopolskiego Zrzeszenie LZS
w Poznaniu.
Nowym wicestarostą został Eugeniusz
Małecki, były Wojewoda Kaliski i radny
gminy Gołuchów, poprzednio prezes Spółki
SPORT Pleszew. W Zarządzie Powiatu
w Pleszewie V kadencji zasiedli także:
Michał Kaczmarek (Wspólna Przyszłość),
Radomir Zdunek (PSL) i Zbigniew Serbiak
(PSL).

Nowe władze powiatu wybrano po
ubiegłorocznych wyborach samorządowych podczas sesji inauguracyjnej Rady
Powiatu w Pleszewie V kadencji, która
odbyła się 1 grudnia 2014r. Na Przewodniczącego Rady ponownie został wybrany
Mirosław Kuberka (RdZP). Funkcję wiceprzewodniczących objęli: Maria Górczyńska (PSL) oraz Andrzej Madaliński
(Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej).
Nowym Starostą Pleszewskim został
Maciej Wasielewski (PSL) - magister administracji, mieszkaniec Dobrzycy. Urodził
się w Ostrowie Wlkp. Ma 41 lat. Ukończył
administrację w Bałtyckiej Wyższej Szkole
Humanistycznej w Koszalinie. Od 1999
roku pracował w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie jako podinspektor, następnie
inspektor, a ostatnio jako zastępca naczel-

(tw)

Starostwo na
nowych zasadach

„Senior - Wigor”
dla Powiatu Pleszewskiego

Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowy regulamin
organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
uchwalony przez Radę Powiatu. Zmiany pozwoliły
zmniejszyć koszty funkcjonowania urzędu. Zmniejszyła się liczba komórek organizacyjnych urzędu z 15
do 12 poprzez: a) likwidację Kancelarii Starosty oraz
Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, przejęcie większości ich zadań przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny, powstały w miejsce Wydziału
Organizacyjnego b) połączenie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Wydziału Inwestycji, Strategii
i Rozwoju w jeden nowy Wydział Nieruchomości,
Inwestycji i Rozwoju, c) przekształcenie Wydziału
Spraw Obywatelskich w Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Jednocześnie nastąpiło
zmniejszenie liczby naczelników wydziałów i kierowników biur o 4 stanowiska, a ich zastępców o 7
stanowisk. Zmiany spowodowały także jednostkowe
przesunięcia pracowników i niektórych zadań między
wydziałami.

Powiat Pleszewski uzyskał rządowe dofinansowanie na utworzenie
Dziennego Domu Opieki „Senior-WIGOR”.

(tw)

5 sierpnia 2015r. w ogrodach Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Premier Ewa Kopacz i Minister Pracy i Polityki
Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
wręczyli promesy samorządom, które uzyskały dofinansowanie na utworzenie dziennych
domów opieki w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata
2015-2020, I edycja 2015. Powiat Pleszewski
otrzymał 248.000 zł dotacji. Decyzję o dofinansowaniu odebrali w Warszawie Starosta
Pleszewski Maciej Wasielewski i dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Grzegorz Grygiel. Placówka powstanie w wyremontowanych pomieszczeniach dawnej
pralni DPS-u. W dziennych domach opieki
„Senior - Wigor” osoby w wieku 60+ będą

mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, korzystać z szeregu zajęć edukacyjnych,
kulturalnych i zdrowotnych, spędzać czas na
ćwiczeniach i relaksie, spotykać się w gronie
znajomych i specjalistów.
(tw)

Nowy rzecznik konsumentów
Konkurs na stanowisko
Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Pleszewie
wygrała mgr Małgorzata Nadera. Dotychczasowy rzecznik pan Andrzej Załustowicz
po 15 latach przeszedł na
emeryturę. Małgorzata
Nadera ma 30 lat. Jest absolwentką Liceum OgólnoBiuletyn Powiatowy Nr 1 (24) wrzesień 2015
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kształcącego im. Stanisława
Staszica w Pleszewie. Studiowała socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z reklamy
i promocji na UAM w Poznaniu oraz z prawa gospodarczego i handlowego na
Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2011 roku była zatrudniona w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie m.in. w biurze
Rzecznika Konsumentów,
w Wydziale Promocji Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz w Wydziale
Nieruchomości Inwestycji
i Rozwoju.
(tw)
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Zarząd Dróg Powiatowych
Zakończyły się remonty na drogach powiatowych w Nowolipsku, Polskich Olędrach i Wieczynie.
Jeszcze w tym miesiącu gotowa będzie droga Jedlec - Tursko. Do października potrwa modernizacja drogi
Szymanowice - Gizałki, a do połowy listopada przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie.

Inwestycje i remonty drogowe
Powiatu Pleszewskiego 2015
W 2015 roku największą inwestycją drogową Powiatu Pleszewskiego jest przebudowa drogi
powiatowej 4312P Szymanowice - Gizałki na odcinku ponad 4
km wraz z budową 1.876 metrów bieżących chodnika z kostki
brukowej. Roboty rozpoczęły się
w kwietniu i potrwają do końca
października. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza.
Cena zadania po przetargu wynosi

2.447.000 zł. Połowa kosztów sfinansowana będzie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. „Schetynówki”).
70% wkładu samorządowego tj.
ok. 856.000 zł pochodzić będzie
z budżetu Powiatu Pleszewskiego.
W kosztach partycypuje gmina
Gizałki (30%, tj. ok. 370.000
zł), a także - w mniejszym stopniu
- Zakład Gospodarki Komunalnej
z Gizałek i firma K & J Swędrowski.
(tw)

***
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zakończył remonty:
drogi powiatowej nr 4321P na długości 1,5 km (dwa odcinki; 1 km i 500 m) we wsi
Polskie Olędry (gm. Dobrzyca). Koszt: 330.000 zł (udział finansowy: Powiat Pleszewski
- 231.000 zł, gm. Dobrzyca - 99.000 zł),
drogi powiatowej nr 4328P na odcinku 851 metrów w miejscowości Nowolipsk (gm. Chocz).
Wartość zadania: 238.000 zł (Powiat Pleszewski - 167.000 zł, gm. Chocz - 71.000 zł),
drogi powiatowej 4314P Wieczyn - Żegocin (gm. Czermin) na długości 1 km w miejscowości Wieczyn. Remont kosztował: 300.000 zł (Powiat Pleszewski – 210.000 zł, gm.
Czermin - 90.000 zł).
***
Na ukończeniu jest remont drogi powiatowej 4339P Tursko - Jedlec (gm. Gołuchów)
na długości 1,3 km (dwa odcinki; 600 m i 700 m.).

Nowa nakładka w Nowolipsku

***
Trwa przebudowa powiatowej ul. Kilińskiego w Pleszewie. Koszt inwestycji to prawie 1 mln zł.
Ulica Kilińskiego stanowi przedłużenie ul. Prokopowskiej, która została zmodernizowana
przez samorząd powiatowy rok temu. Wyremontowany zostanie cały 300-metrowy odcinek
ul. Kilińskiego od ul. Kaliskiej do ul. Hallera. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Komunalne
w Pleszewie. Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji PK przeprowadza wymianę
kanalizacji. Roboty potrwają do połowy listopada.
***
Powiat Pleszewski dofinansował inwestycje drogowe, realizowane przez samorządy gminne:
a) 240.000 zł dla MiG Pleszew na przebudowę drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie,
b) 120.000 zł dla gminy Gołuchów na przebudowę ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi.

(tw)
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Roboty na
ul. Kilińskiego
w Pleszewie
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Inwestycje
W Powiecie Pleszewskim realizowane są dwa projekty, służące poprawie warunków ochrony zdrowa u osób starszych
i niesamodzielnych - jeden w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, a drugi w Pleszewskim Centrum Medycznym
- współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (potocznie: Fundusze Norweskie)
Projekt współfinansowany ze środków MF EOG i NMF 2009-2014
w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia
do trendów demograficzno - epidemiologicznych

Modernizacja DPS w Pleszewie
Zakończył się I etap modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach Projektu Norweskiego.

Prace rozpoczęły się w połowie
marca. Aby DPS mógł funkcjonować, inwestycja podzielona została
na trzy etapy, a budynek jest fragmentami wyłączany z użytkowania. Wyremontowano pokoje dla
pensjonariuszy, łazienki, pomieszczenia rehabilitacji i terapii, dyżurkę pielęgniarek oraz portiernię.
W remontowanej części obiektu
dokonano kompleksowej wymiany
instalacji elektrycznej, zamontowa-

no nową instalację przyzywową,
telewizyjną, monitoringu i alarmu
pożarowego. Wymieniono również
sieci sanitarne: wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
W pomieszczeniach wykonano
nowe gładzie gipsowe, pomalowano sufity i ściany. Na ścianach
i podłogach w sanitariatach oraz
pomieszczeniach rehabilitacji położono nowe płytki. Na korytarzach
oraz w pomieszczeniach mieszkal-

nych, technicznych i służbowych
ułożono nowe wykładziny typu
Tarkett. Roboty prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlane „STABOX”
z Zacharzewa koło Ostrowa Wlkp.
Dotychczas wykonane roboty
kosztowały 1.102.748 zł. Modernizacja DPS-u zakończy się w grudniu i będzie w sumie kosztować
2.579.081 zł.
Remont głównego budynku
DPS stanowi część inwestycyjną

projektu pn. „Poprawa standardu
opieki zdrowotnej nad osobami
starszymi i niesamodzielnymi
w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. Całkowita wartość projektu
to 4.281.769 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Norweskiego stanowi 3.425.415 zł, wkład
finansowy ze strony powiatu wyniesie 856.354 zł.
(tw)

Projekt Norweski w szpitalu PCM
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa warunków
opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę
i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej”.
Najważniejsze działania projektowe to:
rozbudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Oddziału Rehabilitacyjnego (4,26
mln zł) w nowym bloku szpitala, remont
Oddziału Opieki Długoterminowej i jego
doposażenie w sprzęt (1 mln zł), zakup
aparatu rentgenowskiego stacjonarnego,
programy terapeutyczne oraz szkolenia personelu medycznego i opiekunów pacjentów
przewlekle chorych i niesamodzielnych.
Wartość projektu wynosi 7.319.796 zł,
w tym dotacja z Funduszu Norweskiego
to 5.855.837 zł, a wkład własny szpitala
1.463.959 zł.

Prof. Andrzej
Wojtyła
i prezes PCM
Tadeusz
Stefaniak

(tw)

Biuletyn Powiatowy Nr 1 (24) wrzesień 2015

7

www.powiatpleszewski.pl

Jubileusz Partnerstwa

Powiat Pleszewski i Ammerland
Mija 15 lat owocnego partnerstwa Powiatu Pleszewskiego z Wielkopolski i niemieckiego Powiatu Ammerland
z Dolnej Saksonii. 6 września br. w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy nastąpi uroczyste odnowienie porozumienia.
Obie strony deklarują wolę dalszej współpracy, umacniania więzi między samorządami, instytucjami, organizacjami
oraz mieszkańcami obu powiatów.
15 rocznica zawarcia partnerstwa pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Powiatem Ammerland skłania do refleksji i podsumowań.
Prekursorami kontaktów między
obu powiatami były gminy Gizałki i Apen, które zawarły umowę
partnerską w 1997 roku. Współpracę zapoczątkowali ówczesny
wójt gminy Gizałki Włodzimierz
Lehmann i burmistrz gminy Apen
Hermann Tammen. Po odrodzeniu
samorządu powiatowego w Polsce
w 1998r. i utworzeniu Powiatu Pleszewskiego z inicjatywy wójta Włodzimierza Lehmana - pierwszego
Przewodniczącego Rady Powiatu
w Pleszewie (w latach 1998-1999)
- zrodziła się idea rozszerzenia
współpracy na samorządy powiatowe - Powiat Pleszewski i Powiat
Ammerland.
Zainicjowane w Gizałkach partnerstwo stało się impulsem do podjęcia rozmów na szczeblu powiatowym, a propozycja współpracy
zyskała akceptację strony niemieckiej. W maju 1999 roku grupa gości
z Ammerlandu po raz pierwszy
odwiedziła Powiat Pleszewski. 6 lipca 2000 roku w Urzędzie Powiatowym w Westerstede samorządowcy
z Pleszewa i Ammerlandu podpisali
umowę partnerską. Dwa miesiące
później, 2 września 2000 roku porozumienie ratyfikowano uroczyście
w Powiecie Pleszewskim na Zamku
Działyńskich w Gołuchowie. Umowę podpisali: ze strony niemieckiej
Landrat Ammerlandu Jann Lübben i Przewodniczący Rady Enno
Rode, a ze strony polskiej Starosta
Pleszewski Edward Kubisz i Przewodniczący Rady Bogdan Skitek.
Jakie względy przemawiały za
nawiązaniem kontaktów między
obu powiatami? Zarówno Powiat
Pleszewski, jak i Ammerland mają
charakter rolniczy, a w miastach jest
dobrze rozwinięty handel oraz mała
i średnia przedsiębiorczość. Oba
samorządy mają podobną strukturę administracyjną - składają się
z sześciu gmin, a siedziby władz powiatowych znajdują się w miastach
o podobnym charakterze i zbliżowww.powiatpleszewski.pl

Podpisanie porozumienia partnerskiego między Powiatem
Pleszewskim i Ammerland (Gołuchów, 2 września 2000r.)

„Dni Kultury Niemiecko - Polskiej” w Ammerland (maj 2004r.)

Wręczenie flagi Powiatu Pleszewskiego landratowi Jörgowi Bensbergowi przez starostę
Michała Karalusa (Westerstede, czerwiec 2003r.)

Starosta Michał Karalus
i Landrat Ammerlandu Jörg
Bensberg z pamiątkową
statuetką „Rzeźby
Przyjaźni” (2010)

Samorządy Pleszewski i Ammerland włączyły się
w obchody „Roku Polskiego w Niemczech” i „Roku
Niemieckiego w Polsce”, które rozpoczęły się 1 maja
2005 roku. Z tej okazji połączone chóry i orkiestry wystąpiły z koncertami w hołdzie ś.p. papieżowi Polakowi
Janowi Pawłowi II oraz na część niemieckiego kardynała
Josepha Ratzingera - nowego papieża Benedykta XVI.
Polscy i niemieccy muzycy dali dwa niezapomniane
koncerty w Pleszewie i Gołuchowie. Wystąpiły chór
Cappella Vocale Westerstede e.V. i orkiestra kameralna
z Ammerlandu, a z polskiej strony chór „Ave Sol” i zespoły instrumentalne z Państwowej Szkoły Muzycznej
w Pleszewie. Najważniejszym punktem koncertów
była słynna msza „Missa brevis Sancti Joannis de
Deo” Josepha Haydna. Solo zaśpiewała sopranistka
Violetta Kuchta z Pleszewa. Na klawesynie zagrała
Danuta Bąkowska z Filharmonii Kaliskiej. Koncerty
prowadził dyrektor pleszewskiej szkoły muzycznej
Dariusz Bąkowski, a dyrygował Uwe Wegert - dyrektor
Musikschule Ammerland e.V.

15-letni dialog przyczynił się do
nawiązania kontaktów w obszarze samorządu, służby zdrowia,
opieki społecznej, edukacji, kultury
i sztuki, rolnictwa, ekologii, bezpieczeństwa publicznego, rzemiosła,
bankowości, turystyki i sportu.
Od 2000 roku datują się także kontakty szpitala powiatowego w Pleszewie (wówczas Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, a obecnie
Pleszewskiego Centrum Medyczne Sp z o.o.) i Ammerland-Klinik
GmbH w Westerstede. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Ple-

nych parametrach statystycznych.
Powiat Ammerland ma podobną
powierzchnię (728,23 km²), jak
Powiat Pleszewski (711,91 km²),
ale ma prawie dwukrotnie większą
liczbę ludności (Ammerland - 118
tys., Powiat Pleszewski - 62 tys.).
Po podpisaniu umowy współpraca Powiatów Pleszewskiego
i Ammerland znacznie się rozwinęła. Władze obu powiatów wykazywały ogromne zaangażowanie
na rzecz pogłębiania współpracy
i nawiązania kontaktów między
gminami, instytucjami, organizacjami społecznymi i mieszkańcami.
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szewie utrzymuje kontakty z organizacją Gemeinnützige Gesellschaft
für Paritätische Sozialarbeit mbH
Wilhelmshaven (GPS Wilhelmshaven). W 2000 roku Zespół Szkół
Technicznych w Pleszewie nawiązał współpracę ze szkołą zawodową Berufsbildende Schule (BBS)
w Rostrup, a rok później Zespół
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
(obecnie Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych CKU)
zawarło porozumienie ze Szkołą
Mechanizacji Rolnictwa i Kształcenia Praktycznego DEULA.
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- 15 lat przyjaźni
Piknik Mundialowy w ogrodach Starostwa
Powiatowego w Pleszewie (9 czerwca 2006r.)
i wspólne oglądanie na telebimie relacji z meczów
fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
grupy „A”: Niemcy - Kostaryka (4-2) i Polska Ecwador (0-2)

Grupa malarzy, rzeźbiarzy i fotografików
z organizacji Kunstpfad Ammerland e.V.
przed pałacem w Dobrzycy (2007r.)

Wycieczka KGW i Kołek Rolniczych do
Ammerlandu (2010)

Pamiątką 10-lecia partnerstwa są dwie bliźniacze
rzeźby; jedna przed urzędem powiatowym
w Westerstede, a druga przed starostwem
w Pleszewie. Rzeźby przestawiają połówki
kamienia, rozdzielone między dwóch przyjaciół.
Symbole są dziełem polskiej rzeźbiarki i malarki
Iwony Fankulewskiej, na stałe mieszkającej
i tworzącej w Niemczech.

Dar władz Powiatu Pleszewskiego dla strony
niemieckiej z okazji jubileuszu 10-lecia umowy
partnerskiej - witraż w oprawie z herbami
samorządów - dzieło plastyczki Magdaleny
Drytkiewicz z Chocza.

Co istotne, partnerstwo z Powiatem Ammerland przełożyło się
na współpracę samorządów gminnych. W kolejnych latach umowy
partnerskie zawarły miasta i gminy
z obu powiatów: Chocz i Wiefelstede (2003r.), Czermin i Edewecht,
Pleszew i Westerstede (2004r.)
oraz Gołuchów i Bad Zwischenahn (2005r).
W roku 2004 rozpoczęła się
współpraca w zakresie kultury.
W maju 2004 roku w ramach „Dni
kultury niemiecko - polskiej” w Ammerland zorganizowano szereg
imprez kulturalnych, prezentują-

Panie z Ammerländer LandFreuen na III
Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej
w Pleszewie (2013r.)
Powitanie delegacji niemieckich bankowców
w Starostwie Powiatowym w Pleszewie (2007r.)

Wizyta pleszewskich emerytów w Niemczech (2006)

cych twórczość polskich i niemieckich artystów. Od 2005 oku trwa
współpraca między pleszewskim
środowiskiem artystycznym i organizacją Kunstpfad Ammerland
e.V.
Efektem kilkunastoletniej
współpracy są liczne wizyty samorządowe, wymiana młodzieżowa, wspólne projekty kulturalne,
wydarzenia sportowe i spotkania
branżowe. Do kalendarza corocznych wydarzeń na stałe wpisał się
udział władz Powiatu Pleszewskiego w Spotkaniach Noworocznych
organizowanym w styczniu w Am-
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Grupa pracowników gospodarki wodnej i ochrony
środowiska z Dolnej Saksonii nad zbiornikiem
wodnym Jeziorsko w Skęczniewie (2012r.)

Spotkanie Noworoczne Powiatu Ammerland
(2015r.). Landrat Ammerlandu Jörg Bensberg,
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski,
tłumacz Anja Wiittenberg i Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka.

merland, a także przyjazdy delegacji
niemieckiej na początku września
każdego roku na tradycyjne Święto
Plonów Powiatu Pleszewskiego.
W ciągu 15 lat rozwoju partnerstwa kontakty nawiązały różne
środowiska: nauczyciele i młodzież,
rolnicy, gospodynie wiejskie, organizacje kobiecie, emeryci, strażacy,
bankowcy, artyści, sportowcy, lekarze weterynarii, instytucje muzealne, spółki wodne i organizacje
społeczne.
Współpraca obu powiatów
przynosi wymierne korzyści, pozwala na wymianę doświadczeń,
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inicjuje kontakty, służy umacnianiu więzi i lepszemu poznaniu się,
budowaniu wzajemnego szacunku,
zaufania i przyjaźni. Relacje Pleszewa i Ammerlandu są doskonałym
przykładem bliskich związków między samorządami lokalnymi z Polski i Niemiec. Nasze partnerstwo
służy pojednaniu między Polakami
i Niemcami oraz przezwyciężaniu
stereotypów na temat stosunków
polsko-niemieckich.
Powiat Pleszewski i Powiat
Ammerland chcą nadal rozwijać
i umacniać obustronne relacje.
T. Wojtala

www.powiatpleszewski.pl

Wydarzenia

Wieczór z Hanną Suchocką
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk rozpoczęło cykl prezentacji
o wielkopolskich miastach i powiatach.
Tematem pierwszego spotkania był
Pleszew i Powiat Pleszewski. Inicjator
projektu, prezes PTPN prof. Andrzej
Gulczyński oraz Rektor UAM prof.
Bronisław Marciniak są z urodzenia
Pleszewianami. „Pleszewski wieczór
w Poznaniu” odbył się 28 stycznia br.
w sali reprezentacyjnej PTPN. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością

najbardziej znana Pleszewianka, była
premier polskiego rządu i ambasador
w Watykanie prof. Hanna Suchocka.
Swoje wystąpienia mieli Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Burmistrz
MiG Pleszew Marian Adamek. Dla
gości zagrała pleszewska pianistka
Maria Rutkowska. Spotkanie zorganizowało PTPN przy współpracy
Starostwa Powiatowego w Pleszewie
i UMiG Pleszew.
(tw)

Tydzień Obywatelski w Pleszewie
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był
gościem TYGODNIA
O BY WAT E L S K I E G O
w Pleszewie. Wziął udział
w „Debacie wolnego krzesła” na temat idei działalności społecznej i roli społeczników, która odbyła się
16 kwietnia 2015r. w kinie
„Hel”. Do panelu dysku-

syjnego zaproszono także
osoby publiczne: Starostę
Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego, Wiceburmistrza Pleszewa Arkadiusza
Ptaka, dyrektora ZSP nr 3
Grzegorza Jenerowicza oraz
Komendantkę ZHP Sławomirę Madalińską. Starosta
Maciej Wasielewski opowiadał o swojej pracy spo-

łecznej w gminie Dobrzyca
i w Zrzeszeniu Ludowych
Zespołów Sportowych. TYDZIEŃ OBYWATELSKI
odbył się w ramach WDSU
2015, a jego organizatorem
było Powiatowa Świetlica
Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej - Centrum
Wolontariatu w Pleszewie.
(tw)

Święto Kombatantów
Starostwo Powiatowe zorganizowało uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta. Na spotkanie 20 maja 2015r. do restauracji
„Kasyno” przybyli weterani, inwalidzi
wojenni i emerytowani żołnierze Wojska Polskiego z czterech organizacji
- Stowarzyszenia Kombatantów Płd.
Wielkopolski, Związku Żołnierzy WP,

Związku Inwalidów Wojennych RP
w Pleszewie oraz Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych
z Gołuchowa. Życzenia kombatantom
złożył Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki. Program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych w Ple(tw)
szewie.

Rysunki „Zapobiegajmy pożarom”
Aż 217 prac
nadesłano na powiatowy etap konkursu plastycznego
pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”,
ogłoszony przez
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ogłoszenie
wyników konkursu
i wręczenie nagród
laureatom odbyło
się 26 maja 2015r.
w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
(tw)

www.powiatpleszewski.pl
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Informacje

Stypendia Starosty Pleszewskiego 2015
W tym roku stypendia Starosty Pleszewskiego otrzymało 15 uczniów szkół powiatowych i dwie osobowości
młodego pokolenia.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się
6 stycznia w kinie „Hel” podczas akademii
z okazji Święta Powiatu Pleszewskiego. Starosta Maciej Wasielewski i Przewodniczący Rady
Mirosław Kuberka wręczyli stypendia uczniom
z najlepszymi wynikami w nauce, odnoszących
sukcesy na olimpiadach przedmiotowych oraz
młodym osobom utalentowanym w dziedzinie
muzyki i sztuki:
„Najlepsi uczniowie gimnazjum dwujęzycznego” - Maciej Kempiński, Mateusz Nawrocki,
Bartosz Dąbrowski.

„Najlepsi uczniowie szkoły zawodowej”
- uczennice ZSZ Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego ZSU-G Ewa Kaźmierczak i Weronika
Chmielewska.
„Najlepsi uczniowie technikum” - uczeń
Technikum nr 1 w ZST Grzegorz Kasprzak,
uczniowie Technikum im. płk. L. Bociańskiego w ZSP-P CKU Marszew Ola Jędraszczyk
i Dawid Kuźnicki.
„Najlepsi uczniowie szkoły ogólnokształcącej”
– uczniowie I LO im. Stanisława Staszica Małgorzata Urbaniak, Agata Pisarska i Piotr Kupczyk.

„Kategoria otwarta” – absolwenci ZSU-G
Łukasz Forycki i Zbigniew Roszak, uczeń ZSZ
Specjalnej Miłosz Gauza oraz uczeń Gimnazjum
Specjalnego Łukasz Ogórek,
„Osobowość Powiatu Pleszewskiego” - uzdolniona wokalnie Paulina Kordylas z Gołuchowa
oraz Maria Grzybek z Kuczkowa - studentka
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, zdobywczyni wielu nagród
i wyróżnień na imprezach artystycznych, stażach i plenerach ceramicznych.
(tw)

Gratulacje od Rady Powiatu
Rada Powiatu w Pleszewie wyróżniła absolwenta I LO im. Stanisława Staszica w Pleszewie Daniela Moździerza
- młodego naukowca, twórcę jeżdżącego robota, laureata konkursów matematycznych, fizycznych, elektronicznych
i informatycznych.

Rada doceniła także uczniów
ZSZ Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego ZSU-G w Pleszewie Karola
Wawrzynowicza, Przemysława

Kasprzaka i Karola Niedzielę za
sukcesy w rzemieślniczych turniejach piekarskich i wędliniarskich.
Wręczenie gratulacji i upominków
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odbyło się 15 maja 2015r podczas
sesji Rady Powiatu w Pleszewie.
Wyróżnienia wręczyli Starosta
Pleszewski Maciej Wasielewski,
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Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka oraz Wiceprzewodnicząca Maria Górczyńska.

(tw)
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Zakażony dzik
w lesie!

Jak zareagują
służby?
Powiat Pleszewski był miejscem wojewódzkich ćwiczeń
weterynaryjnych pod hasłem „Afrykański pomór świń. Aktualne zagrożenia - praktyczne przeciwdziałanie”. Ćwiczenia
odbyły się 22 maja 2015r. w lasach Nadleśnictwa Taczanów.
Organizatorem był Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Poznaniu we współpracy z Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii w Pleszewie.
(tw)

Śmieci z Prosny. Ekologiczny spływ kajakowy
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Ochrony Środowiska odbył się Ekologiczny Spływ Kajakowy rzeką Prosną. W dniu
7 czerwca 2015r. młodzi kajakarze sprzątali koryto rzeki na odcinku od Rokutowa do Kwilenia.
Organizatorem spływu „Eko-Prosna” był Wydział Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Tego typu
akację porządkowe odbywają
się systematycznie już od 10 lat.

Ich celem jest dbanie o czystość
wód, ale także propagowanie
działań proekologicznych wśród
mieszkańców, głównie młodzieży. W spływie wzięło udział
35 osób, w tym pracownicy urzędu, uczniowie i nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych. Wyłowiono z rzeki odpady wywieziono
na wysypisko. Najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymali
nagrody książkowe.
(tw)

Brygada
drogowa
Od początku marca br. w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Pleszewie działa
brygada gospodarcza. Jej zadaniem jest karczowanie krzaków, ścinanie gałęzi, koszenie
trawy przy drogach i roboty interwencyjne.
Decyzję o utworzeniu brygady porządkowej
podjął Zarząd Powiatu w odpowiedzi na
liczne sygnały, dotyczące stanu poboczy.
Ekipa składa się z 5 pracowników. Została wyposażona w sprzęt i narzędzia:
samochód Volkswagen Transporter wycofany z PCPR, wyremontowany ciągnik
z Marszewa oraz nowy osprzęt do ciągnika
- kosiarkę bijakową do wykaszania rowów
i piłę wysięgnikową do cięcia gałęzi.
(tw)

www.powiatpleszewski.pl
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Współpraca zagraniczna

Delegacja spółek wodnych w Niemczech
Delegacja Powiatu Pleszewskiego i gminnych
spółek melioracyjnych gościła w dn. 16-18 lipca
2015r. w partnerskim powiecie Ammerland
w Niemczech.
Pleszewska grupa pojechała do Niemiec w składzie: Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki,
członek Zarządu Powiatu i reprezentant Gminnej
Spółki Wodnej w Gołuchowie Radomir Zdunek, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Wojciech Maniak, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Piotr
Fabisz oraz prezesi Gminnych Spółek Wodnych Waldemar Cichy z Gizałek, Marek Latosiński z Chocza
i Andrzej Nowaczyk z Czermina.
Celem wizyty była obserwacja rozwiązań i wymiana
doświadczeń w zakresie ochrony zasobów wody pitnej,
ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodno-ściekowej, renaturyzacji wód, rolnictwa ekologicznego oraz
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Pleszewska delegacja wizytowała farmę fotowoltaiczną koło Oldenburga, stację wodociągów Nethen,
gospodarstwo rolno-ogrodnicze w ścisłej strefie ochrony głębinowych ujęć wody w gminie Wiefelstede,
mleczarnię Molkerei Ammerland w Dringenburgu,
wały przeciwzalewowe nad Morzem Północnym,
roboty melioracyjne na kanale Wapel, budowę grobli
w Schweiburgu oraz zaporę wodną w Elsfleth u ujścia
rzeki Hunte do Wezery.
(tw)

Zakończenie projektu tureckiego
Dobiegł końca międzynarodowy projekt współpracy Powiatu Pleszewskiego
i Prowincji Antalya z Turcji w dziedzinie oświaty.
Od 2013 roku Starostwo Powiatowe
w Pleszewie w partnerstwie z CKiW OHP,
Stowarzyszeniem „Edukacja-Młodzież”
oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy realizowało projekt
współpracy oświatowej ze stroną turecką
pn. „Edukacja dla wszystkich”. Dwukrotnie
oświatowcy z Turcji gościli w Pleszewie,
a delegacje pleszewskie odwiedzały szkoły
i placówki szkolno-wychowawcze w Antalyi. W maju tego roku Turcy ostatni raz
byli z wizytą w Polsce. Uczestnicy projektu
otrzymali certyfikaty i upominki. Projekt
był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Comenius

„Uczenie się przez całe życie”, akcja Partnerskie Projekty Regio, Program wspiera
współpracę lokalnych i regionalnych władz
oświatowych w Europie. Skierowany jest
do osób zarządzających oświatą, pracowników nadzoru pedagogicznego i nauczycieli. Celem programu jest wymiana doświadczeń w zakresie innowacji i nowych
koncepcji w kształceniu zawodowym oraz
rozwiązywanie problemów edukacyjnych
w obszarach o niekorzystnych warunkach
społecznych, w tym propagowanie metod
i praktyk w zakresie pracy z młodzieżą
niedostosowaną społecznie.
(tw)

Wydawca:

Skład i łamanie:
Druk:
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Starosta Maciej Wasielewski i dyrektor Dyrektoriatu
Edukacji Narodowej Prowincji Antalya Osman Nuri Gülay
(Pleszew, maj 2015r.)

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

www.powiatpleszewski.pl

Obchody rocznicowe

70. rocznica
zakończenia II Wojny
Światowej - 8 maja
W Dzień Zwycięstwa i Wolności delegacja władz powiatowych i miejskich złożyła kwiaty
i zapaliła znicze w Miejscach
Pamięci Narodowej m.in. pod
pomnikiem na Placu Wolności
im. Jana Pawła II. W skład delegacji weszli: naczelnik Wydziału

Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir
Sobczyk, kierownik Wydziału
Promocji UMiG w Pleszewie
Przemysław Marciniak oraz
dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak.
(tw)

71. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego - 1 sierpnia
Przy tablicy Pleszewskiego Ruchu
Oporu odbył się apel z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Organizatorem uroczystości była GRH
Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty
pod patronatem Starosty Pleszewskiego.
Wartę honorową objęli harcerze z Hufca
ZHP oraz rekonstruktorzy w mundurach historycznych Wojska Polskiego
1939 i powstańców warszawskich 1944.
Punktualnie o godzinie 17.00 nastąpiło

okolicznościowe włączenie syren alarmowych. W apelu uczestniczyli harcerze,
kibice i mieszkańcy. Wiązanki kwiatów
pod tablicą złożyli: Starosta Pleszewski
Maciej Wasielewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Andrzej
Madaliński, Wiceburmistrz Pleszewa dr
Arkadiusz Ptak oraz Leszek Bierła i Renata Reszel, reprezentujący Towarzystwo
Przyjaciół Żołnierzy Armii Krajowej.
(tw)

Święto Wojska Polskiego w Pleszewie - 15 sierpnia
Obchody Święta Wojska
Polskiego w Pleszewie odbyły
się 14 sierpnia br. od pomnikiem „Chwały artylerzystów”
z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 4.
Wartę honorową przed pomnikiem wystawiły: 16 Jarociński
Batalion Remontu Lotnisk,
GRH Drużyna Tradycji 70
Pułku Piechoty oraz Hufiec
ZHP Pleszew. Hołd poległym
żołnierzom oddali przedstawiciele władz samorządowych,
związków kombatanckich, organizacji społecznych i partii
politycznych.
(tw)

W imieniu samorządu powiatowego kwiaty
pod pomnikiem złożyli Wicestarosta Pleszewski
Eugeniusz Małecki, Członek Zarządu Powiatu
Michał Kaczmarek, prezes Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP koło nr 20 w Pleszewie
Janusz Cierniak, Komendant Powiatowy PSP
st. bryg. mgr inż. Jacek Jarus oraz Komendant
Powiatowy Policji insp. Paweł Golicki.

Tu spoczywa landrat
pleszewski Gewiese
Na cmentarzu ewangelickim przy Al. Wojska Polskiego
w Pleszewie odnowiono tablicę grobową zmarłego w 1917 roku
landrata Powiatu Pleszewskiego dr. Georga Gewiese. Renowację
(tw)
płyty sfinansowało Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki w obecności
dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adama
Staszaka przy grobie landrata Georga Gewiese.

www.powiatpleszewski.pl
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Informacje

„Święto Prosny” w Gizałkach
Bieg z kajakami i wyścigi
na rowerze z kuflem wody - te
niecodzienne konkurencje rozegrano 3 maja br. podczas
„Święta Prosny” w Nowej Wsi,
gmina Gizałki. Spotkali się tam
uczestnicy spływu kajakowego
z Chocza, rajdu rowerowego
z Pleszewa oraz marszu Nordic-Walking z Szymanowic. Komandorem spływu był Starosta
Pleszewski Maciej Wasielewski,
który ogłosił rozpoczęcie sezonu
wodnego 2015. Grupę Nordic
Walking „Pleszewskie włóczykije”

poprowadziła Magda Nawrocka, a ekipą rowerową dowodził
Ireneusz Reder. Już wcześnie
rano nad Prosną zorganizowało
zawody wędkarskie.
W Gizałkach odbył się
festyn sportowo-rekreacyjny.
Młodzież szkolna startowała
w „Biegach Wiosny”. Starosta
Maciej Wasielewski i Wójt Gizałek Robert Łoza dekorowali
zwycięzców medalami i wręczyli
nagrody rzeczowe. Potem odbył
się Turniej Wsi Gminy Gizałki, w którym zmierzyło się 14

sołectw. Zawody wygrała wieś
Tomice.
„Święto Prosny” zapoczątkowało sezon turystyczny
2015 w Powiecie Pleszewskim.
Organizatorami imprezy było
Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Urząd Gminy w Gizałkach przy współpracy Klubu
Kajakowego LOK „Prosna”,
Fitness Klubu Activefit, Klubu
Rowerowego „Tramping” im.
K. Nowaka oraz koło Polskiego Związku Wędkarskiego koło
(tw)
z Chocza.

Dzień Zdrowia
Powiatowy Dzień Zdrowia pod hasłem
„Bezpieczna żywność” odbył 28 kwietnia
w ZSU-G w Pleszewie.
Szkoły przygotowały degustacje zdrowych
śniadań. Stoiska ze zdrową żywnością odwiedzili m.in. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski
i dyrektor ZSU-G Iwona Kałużna. Spotkanie
prowadziła inspektor ds. promocji zdrowia Romana Klamecka. Wykład na temat zdrowej diety
wygłosiła Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie Jolanta Ulatowska. Międzyszkolny Turniej

WDSU po raz XV
Sport i rozrywka zamiast
nałogów! Na „Orliku” przy
ul. Hallera rozegrano turnieje
piłki nożnej chłopców i piłki
siatkowej dziewcząt. Zagrały
szkolne drużyny z Pleszewa,
Marszewa, Jarocina i Koź-

mina. Samorządowcy powiatu rozegrali towarzyski
mecz z siatkarkami LIBERO
DOMER. Konkurs piosenki
obcojęzycznej wygrała Karina
Owczarek z Jarocina. W kinie „Hel” wyświetlano film

edukacyjny dla młodzieży
pt. „Narkotyki i dopalacze”.
Tak w skrócie przebiegały XV WIELKOPOLSKIE
DNI „STOP-UZALEŻNIENIOM” 2015 w Pleszewie.
(tw)

Wiedzy o Zdrowej Żywności wygrali uczniowie
ZST. Konkurs na najładniejszy plakat o zdrowej
żywności wygrał Maciej Kempiński z Gimnazjum
im. Stanisława Staszica. Organizatorami Dnia
Zdrowia były Starostwo Powiatowe i Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie.
(tw)
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Święto Powiatu Pleszewskiego 2015
Wyjątkową oprawę miało w tym roku Święto Powiatu Pleszewskiego, obchodzone 6 stycznia w religijne Święto
Trzech Króli.
6 stycznia 1919 roku na rynku
w Pleszewie ogłoszono odzyskanie niepodległości po latach zaboru pruskiego,
powrót do Macierzy i ustanowienie polskiej władzy administracyjnej. Święto
powiatu nawiązuje do pamiętnych wydarzeń sprzed 96 laty.
Podczas mszy świętej w kościele
pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela wierni
modlili się w intencji Powiatu Pleszewskiego i jego mieszkańców oraz za spokój
duszy ojców niepodległości w Pleszewie
ks. prałata Kazimierza Niesiołowskiego
i komendanta ppor. Ludwika Bociańskiego oraz starostów pleszewskich okresu
międzywojennego. Modlitwę powszechną odczytali Przewodniczący Rady Mirosław Kuberka i Wiceprzewodnicząca
Maria Górczyńska.
Po nabożeństwie przez miasto przeszedł Orszak Trzech Króli. Delegacje
władz powiatu i miasta złożyły wiązanki kwiatów przy Murze Pamięci;
pod tablicą ks. Niesiołowskiego i pod
tablicą pleszewskich delegatów na polski Sejm Dzielnicowy w 1918 roku.
Kwiaty w imieniu samorządu powiatowego złożyli: Starosta Pleszewski
Maciej Wasielewski, Przewodniczący

www.powiatpleszewski.pl

Rady Powiatu Mirosław Kuberka oraz
były starosta, radny powiatowy Michał
Karalus, a ze strony władz miejskich
Burmistrz Pleszewa Marian Adamek
i Wiceburmistrz Arkadiusz Ptak.
Na rynku odbyła się inscenizacja
historyczna zawieszenie polskiego godła
na budynku ratusza w styczniu 1919
roku. Chór „Consonans” z pleszewskiego
liceum odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego” i „Rotę”.
Oficjalna akademia z okazji Święta
Powiatu odbyła się w kinie „Hel”. Wśród
gości byli: Senator Andżelika Możdżanowska, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski,
burmistrzowie, wójtowie, radni, dyrektorzy szkół i instytucji powiatowych oraz
mieszkańcy.
Rektor AWF w Poznaniu prof. dr.
hab. med. Jerzy Smorawiński wygłosił
wykład na temat problemu dopingu
w sporcie. Tego dnia wybitnym uczniom
szkół powiatowych wręczono Stypendia Starosty Pleszewskiego (szerzej na
str. 11). Uroczystość zakończył koncert
akordeonistów z Państwowych Szkół
Muzycznych w Pleszewie i Kaliszu.
(tw)
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