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Dożynki Powiatu Pleszewskiego 
2017 w Gołuchowie

Święto Plonów

W tym	roku	Powiatowe	Święto	Plonów	odbędzie	się	w Gminie	Gołuchów.	Starostami	dożynek	zostali	wybrani	rolnik	
Arkadiusz Pływaczyk	z Popówka	i gospodyni	Monika Młynarczyk	z Jedlca.	Ich	asystentami		są	Marcin Staszak	z Kaje-
wa	i Monika Skalska	z Kościelnej	Wsi.	W kościele	pw.	Najświętszej	Marii	Panny	Wniebowziętej	odprawiona	zostanie	
msza	święta	dziękczynna	za	zebrane	plony.	Po	mszy	korowód	dożynkowy	przejdzie	na	teren	gołuchowskiego	parku.	
Tradycyjny	obrzęd	dożynkowy	przedstawi	zespół	folklorystyczny	„TURSKO”.	Zobaczymy	także	wspaniałą	rewię	

artystyczną	w wykonaniu	Zespołu	Pieśni	i Tańca	„ŚLĄSK”	im.	Stanisława	Hadyny.	Zapraszamy!

ARKADIUSZ PŁYWACZYK 
Pan	Arkadiusz	od	1995r.	wspólnie	z	żoną	Marzeną	prowadzi	gospodarstwo	rolne	w	Popówku	
o	areale	47	ha.	Uprawiają	ziemniaki	i	zboża.	
Państwo	Pływaczykowie	mają	dwoje	dzieci.	Syn	Sebastian	uczy	się	w	szkole	średniej,	a	córka	
Wiktoria	w	gimnazjum.	
Rolnictwo	to	jego	praca	i	pasja.	Gospodarz	chętnie	czyta	magazyny	branżowe.	W	wolnym	
czasie	lubi	podróżować	i	zwiedzać.	

MONIKA MŁYNARCZYK 
Pani	Monika	z	mężem	Adamem	są	właścicielami	gospodarstwa	rolnego	w	Jedlcu.	Na	23	ha	
ziemi	prowadzą	produkcję	roślinną.	
Państwo	Młynarczykowie	mają	troje	dzieci.	Córka	Marta	jest	absolwentką	Wyższej	Szkoły	
Bankowej	w	Poznaniu,	córka	Ewa	studiuje	w	Wyższej	Szkole	Edukacji	i	Terapii	Zajęciowej	w	
Poznaniu,	a	syn	Michał	jest	uczniem	szkoły	podstawowej.
Pani	Monika	w	wolnej	chwili	czyta	literaturę	fachową.	Największą	przyjemnością	dla	niej	są	
rodzinne	spacery	i	przejażdżki	rowerowe.

MARCIN STASZAK
Jego	gospodarstwo	rolne	w	Kajewie	ma	50	ha	powierzchni.	Uprawia	ziemniaki,	zboża,	buraki	
i	kukurydzę.	Prowadzi	także	hodowlę	bydła	opasowego.	W	obowiązkach	pomaga	mu	żona	
Dominika	oraz	rodzice.	
Państwo	Staszakowie	mają	trzy	córki:	12-letnią	Kingę,	10-letnią	Patrycję	i	5-letnią	Maję.	
Pan	Marcin	ceni	sobie	wspólne	chwile	z	rodziną.	Jego	pasją	jest	kolekcjonowanie	dawnych		
sprzętów	domowych	i	motoryzacyjnych.	

MONIKA SKALSKA
Mieszka	w	Kościelnej	Wsi.	Wspólnie	z	mężem	Markiem	prowadzi	gospodarstwo	rolne	o	po-
wierzchni	40	ha.	Specjalizują	się	w	uprawie	warzyw	i	zboża.	Hodują	również	bydło.	
Państwo	Skalscy	są	rodzicami	trójki	dzieci:	15-letniej	Oliwi,	12-letniego	Mikołaja	oraz	9-let-
niej	Martyny.	
Pani	Monika	swój	wolny	czas	poświęca	dzieciom.	Lubi	również	obejrzeć	dobry	film.

STAROSTA DOŻYNEK

STAROŚCINA DOŻYNEK

ASYSTEN STAROSTY

ASYSTENTKA STAROŚCINY
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Samorząd

		 Zgodnie	z nowelizacją	ustawy	
Prawo	oświatowe	od	1	września	
2017r.	szkoły	zawodowe	staną	
się	szkołami	branżowymi.	Nauka	
w liceum	ma	trwać	4	lata	(zamiast	
obecnych	3	lat),	a w technikum	5	
lat	(obecnie	4).	Szkoła	Podstawo-
wa	Specjalna	będzie	szkołą	8-let-
nią	(dotychczas	6-letnia).	Będzie	
okres	przejściowy:	3-letnie	 licea	
i 4-letnie	 technika	mają	 funk-
cjonować	jeszcze	do	31	sierpnia	
2019	roku.	Dotychczasowe	klasy	

w liceach,	technikach	i ZSZ	będą	
prowadzone	aż	do	ich	wygaśnięcia.	
I tak:	ostatnie	klasy	ZSZ	zostaną	
zlikwidowane	do	 roku	szkolne-
go	2019-2020,	klasy	3-letnich	
liceów	do	2021-2022,	a klasy	
4-letnich	techników	dotrwają	do	
2022-2023.	Za	dwa	lata	zosta-
nie	zlikwidowane	II	LO	przy	ul.	
Zielonej	w Pleszewie.		Ponieważ	
reforma	oświaty	likwiduje	gimna-
zja,	dlatego	do	2019r.	przestanie	
istnieć	Gimnazjum	Specjalne	przy	

ul.	Osiedlowej,	jak	również	Gim-
nazjum	Dwujęzyczne	w LiG.	
	 Szkoły	powiatowe	będą	nadal	
funkcjonować	w zespołach	szkół:	
ZPS,	LiG	(aż	do	wygaśnięcia	gim-
nazjum),	ZST,	ZSU-G	w Plesze-
wie,	ZSP-P	CKU	w Marszewie	(od	
I 2018r.	szkołę	przejmuje	minister-
stwo	rolnictwa).	Jedynie	Branżowa	
Szkoła	Specjalna	I stopnia	Nr	3	
będzie	wchodzić	w skład	MOW	
w Marszewie.			

  (tw)

 Porozumienie	w tej	sprawie	
podpisali	w Warszawie:	Mini-
ster	Rolnictwa	Krzysztof Jurgiel,	
a ze	strony	samorządu	Starosta	
Pleszewski	Maciej Wasielewski 
i Członek	Zarządu	Powiatu	Michał 
Kaczmarek.	
	 Zgodnie 	 z   umową	 od	
1	stycznia	2018r.	Ministerstwo	
Rolnictwa	 stanie	 się	 organem	
prowadzącym	dla	szkoły	 rolni-
czej	w Marszewie,	przejmie	 jej	
finansowanie.	Powiat	Pleszewski	
przekaże	do	prowadzenia	techni-
kum,	ZSZ	(wkrótce	szkoła	bran-
żowa),	Szkołę	Policealną	dla	Do-
rosłych	oraz	Centrum	Kształcenia	
Ustawicznego,	 które	wchodzą	
w skład	ZSP-P	CKU	w Marsze-
wie.	Technikum	i ZSZ	zachowają	
obecnego	patrona	-	płk.	Ludwika	
Bociańskiego.	
	 Porozumienie	wejdzie	w ży-
cie	pod	warunkiem	zapewnienia	
środków	finansowych	w ustawie	

budżetowej	państwa	na	ten	cel	
i  formalnego	przekazania	mie-
nia	szkoły.	Ministerstwo	przej-
mie	obiekty	szkolne,	park,	gospo-
darstwo,	budynki	 inwentarskie,	
warsztaty	szkolne,	plac	do	nauki	
jazdy	-	łącznie	45	ha,	w tym	33	
ha	ziemi	ornej.	Przekazanie	ma-
jątku	nastąpi	do	końca	tego	roku	
na	podstawie	odrębnego	aktu	
notarialnego.
	 Starosta	Pleszewski	Maciej	
Wasielewski	podkreślił,	że	szko-
ła	będzie	miała	lepsze	warunki	
finansowania,	gwarantujące	jej	
stabilizację	 i  rozwój.	Minister	
Jurgiel	 wyraził	 zadowolenie	
z przejęcia	kolejnej	szkoły,	któ-
ra	aktywnie	włączy	się	w kształ-
cenie	 kadr	dla	polskiego	 sek-
tora	 rolnego.	Ministerstwo	ma	
obecnie	47	 szkół	 rolniczych,	
ale	 planuje	przejąć	 kolejnych	
30	w całej	Polsce.	

(tw) 

 Zarząd Powiatu V kadencji na czele ze Starostą 
Pleszewskim Maciejem Wasielewskim otrzymał 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 
rok. 
	 O	udzielenie	absolutorium	Zarządowi	Powiatu	
wnioskowała	Komisja	Rewizyjna	pod	przewodnic-
twem	Wojciecha Barszczewskiego.	RIO	w	Poznaniu	
wydała	pozytywną	opinię	nt.	sprawozdania	budże-
towego	i	poparła	wniosek	o	absolutorium.	
	 Sesja	absolutoryjna	Rady	Powiatu	odbyła	się	
20	czerwca	2017	roku.	Wszystkie	kluby	radnych	
pozytywnie	oceniły	działalność	zarządu.	Stanowisko	
klubu	radnych	PSL	przedstawiła	jego	przewodni-
cząca	Maria Górczyńska.	W	imieniu	pozostałych	
klubów	-	„Razem  i Wspólna Przyszłość”	oraz	
„Forum i Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej”	-	opinię	
wyraził	radny	Zenon Lisiak.	Mówcy	wyrazili	uznanie	
dla	pracy	starosty,	zarządu,	skarbnika	i	wydziału	
finansów.	Podkreślili	realizację	budżetu	zgodnie	z	
uchwałami	rady,	osiągnięcie	nadwyżki	budżetowej,	
spadek	zadłużenia,	wykonanie	zaplanowanych	in-
westycji	drogowych	oraz	dobrą	współpracę	powiatu	
z	gminami.	
	 Rada	Powiatu	w	Pleszewie	jednogłośnie	(przy	
frekwencji	18	radnych)	podjęła	uchwałę	o	udziele-
niu	absolutorium	Zarządowi	Powiatu	za	2016	rok.	
Przewodniczący	Rady	Powiatu	Mirosław Kuberka 
złożył	staroście	gratulacje.	Starosta	Maciej Wasie-
lewski	podziękował	za	udzielenie	absolutorium.	
	 W	Zarządzie	Powiatu	V	kadencji	(2014	-	2018)	
zasiadają:	starosta	Maciej Wasielewski	(przew.),	
wicestarosta	Eugeniusz Małecki,	 radni	Michał 
Kaczmarek,	Zbigniew Serbiak i	Radomir Zdunek.		

(tw)

	 Starosta	Pleszewski	Maciej	Wasielewski,	jed-
nocześnie	Przewodniczący	Zgromadzenia	Wspól-
ników	PCM	Sp.	z	o.o	 jest	zadowolony	z	decyzji	
NFZ.	- Nasze PCM zostało zaliczone do wyższego 
II poziomu zabezpieczenia świadczeń	medycznych 
wraz ze szpitalami wojewódzkimi i kilkoma czo-
łowymi szpitalami powiatowymi w Wielkopolsce. 
Jest więc traktowany jako szpital o dużych kompe-
tencjach i zasięgu rejonowym. Posiada Szpitalny 
Oddział Ratunkowy i szereg oddziałów lecznictwa 
szpitalnego. To zasługa ogromnej pracy persone-
lu, szerokiej oferty i jakości usług medycznych, 

licznych nagród i certyfikatów, a także istotnych 
inwestycji, jakie w minionych latach poczyniliśmy 
w szpitalu. Są szpitale, które rozpoczęły moder-
nizacje, ale trochę za późno i będzie im trudniej 
„wskoczyć” na II poziom. Szpitale sieciowe nie 
będą miały konkursów z NFZ, ale przez kilka lat 
otrzymają wynegocjowany ryczałt. To są zupełnie 
nowe zasady finansowana placówek służby zdrowia. 
Dzięki temu mamy dobre perspektywy na stabilne 
finansowanie i dalszy rozwój naszego szpitala. Mam 
nadzieję, że PCM będzie miało dobry budżet na 
ochronę zdrowa. 

Minister rolnictwa i starosta podpisali umowę
Od nowego roku Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie stanie się szkołą Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

Absolutorium 
dla starosty i zarządu

PCM W SIECI SZPITALI

Zmiana w sieci szkół powiatowych

Pleszewskie Centrum Medyczne znalazło się w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia 
Świadczeń Opieki Zdrowotnej, zwanego potocznie siecią szpitali.

Reforma oświaty likwiduje gimnazja, wprowadza nowe typy szkół oraz wydłuża okres nauki w liceach, 
technikach i szkołach podstawowych. Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie dostoso-
wania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
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Oświata

	 Zespół	Szkół	Usługowo	-	Gospo-
darczych	w Pleszewie	zawarł	umowę	
z operatorem	 teleinformatycznym	
INEA	S.A.	z Poznania	na	podłączenie	
Internetu	w technologii	światłowo-
dowej	o szybkiej	transmisji	danych	
(przepustowość	łącza	500	Mbps/100	
Mbps).	W „Zawodówce”	założono	
nowoczesną	wewnętrzną	sieć	Inter-
netu.	Dzięki	usłudze	Hot	Spot	wi-fi	
uczniowie	mogą	bez	ograniczeń	ko-
rzystać	z Internetu	bezprzewodowego	
na	terenie	całej	szkoły.	Współpraca	
ZSU-G	 i  INEA	S.A.	 rozpoczęła	się	
bardzo	obiecująco.	Dyrektor	sprze-
daży	INEA	ds.	rynku	public	Wojciech 
Cerba	ofiarował	szkole		drukarkę	3D	
tajwańskiej	firmy	Printing.	Za	dar	po-
dziękowali	Wicestarosta	Pleszewski	
Eugeniusz Małecki	i dyrektor	ZSU-G	
Iwona Kałużna.	

(tw)

Klasa patronacka FAMOT w technikum

	 Uroczyste	podpisanie	 listu	 inten-
cyjnego	w sprawie	utworzenia	klasy	
patronackiej	miało	miejsce	12	kwietnia	
2017r.	w siedzibie	FAMOT	w Plesze-
wie.	Porozumienie	podpisali:	dyrektor	
ZST	Artur Kukuła,	dyrektor	Centrum	
Kształcenia	Praktycznego	Roman Pa-
ruszewski,	prezes	FAMOT	Pleszew	Sp.	
z o.o.	Zbigniew Nadstawski,	dyrektor	
Polsko-Niemieckiej	Izby	Przemysłowo-
-Handlowej	Michael Kern,	Starosta	
Pleszewski	Maciej Wasielewski	oraz	
Burmistrz	Pleszewa	Marian Adamek.	To	
dobry	krok	w kierunku	bliższej	współ-
pracy	szkół	zawodowych	i przemysłu.	

Klasa	patronacka	FAMOT-u umożliwi	
młodzieży	zdobycie	zawodu	technik	-	
mechatronik,	łączącego	w sobie	umie-
jętności	z zakresu	mechaniki,	automa-
tyki	 i elektroniki.	Wiedzę	teoretyczną	
i praktyczną	uczniowie	będą	zdobywać	
w ZST	i na	warsztatach	CKP,	natomiast	
praktyki	zawodowe	będą	organizowane	
w fabryce	FAMOT.	Na	koniec	otrzyma-
ją	certyfikaty	FAMOTU	i Polsko-Nie-
mieckiej	Izby	Przemysłowo-Handlowej.	
Najlepsi	absolwenci	będą	mieli	szansę	
na	stałe	zatrudnienie	w firmie	FAMOT	
i światowym	koncernie	DMG	MORI.	

(tw)

W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie powstanie klasa patronacka firmy FAMOT w zawodzie 
technik - mechatronik. 

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2017 
	 Zakończył	się	nabór	kandydatów	do	szkół	ponadgimnazjalnych	Powiatu	Pleszewskiego.	Do	szkół	średnich	i	zawodowych	przyjęto	łącznie	450	pierwszoklasi-
stów	tj.	o	27	więcej	niż	rok	temu	(w	2016r.	-	423).	Najwięcej,	bo	aż	151	osób	zapisało	się	do	Zespołu	Szkół	Technicznych,	135	do	I	Liceum	Ogólnokształcącego	
im.	Stanisława	Staszica,	103	do	Zespołu	Szkół	Usługowo-Gospodarczych	i	niespełna	61	do	Zespołu	Szkół	Przyrodniczo-Politechnicznych	CKU	w	Marszewie.	Na	
podstawie	naboru	Powiat	Pleszewski	utworzy	15	klas	pierwszych:	5	w	ZST,	po	4	w		ZSU-G	i	LO	oraz	2	w	ZSP-P	CKU	w	Marszewie.																																		(tw)

 Lekcje	 poka-
zowe,	 doświad-
czenia	chemiczne,	
spektakle	teatralne,	
zajęcia	 sportowe,	
konkursy	 i	 wie-
le	 innych	atrakcji	
-	 tak	w	 pierwszy	
dzień	wiosny	2017	
przebiegały	DRZWI	
OTWARTE	w	szko-
łach	ponadgimna-
zjalnych	dla	kandy-
datów	na	uczniów.	
Zamiast	na	wagary	
wielu	 gimnazjali-
stów	 odwiedziło	
pleszewskie	szko-
ły	średnie	 i	zawo-
dowe.	Na	zdjęciu:	
pokaz	biologii	w	LO.	

(tw)

Klasa akademicka 
w liceum
	 I Liceum	Ogólnokształcące	im.	St.	Staszica	w Pleszewie	ob-
chodziło	17	marca	2017r.	święto	swojego	patrona	-	Stanisława	
Staszica.	Podczas	uroczystej	akademii	w auli	szkolnej	podpisane	
zostało	porozumienie	z Wydziałem	Informatyki	i Gospodarki	Elek-
tronicznej	Uniwersytetu	Ekonomicznego	w Poznaniu	w sprawie	
realizacji	projektu	„Klasa	akademicka”.	W obecności	grona	na-
uczycielskiego	 i uczniów	umowę	podpisali:	Starosta	Pleszewski	
Maciej Wasielewski,	dyrektor	Liceum	i Gimnazjum	im.	Stanisława	
Staszica	w Pleszewie	Lilla Deleszkiewicz	oraz	dziekan	wydziału	
prof.	dr	hab.	Krzysztof Malaga.	Wychowawcą	klasy	patronackiej	
będzie	Damian Sołtysiak,	a  jej	opiekunem	ze	strony	uczelni	dr	
Jacek Małyszko,	nota	bene	absolwent	liceum	Staszica.	

(tw)

Światłowód 
w Usługówce 

Drzwi otwarte 
w szkołach
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Drogi powiatowe

Pozostałe zadania drogowe 

	Przebudowa	drogi	Dobrzyca - Koryta,	III	etap	(3,3	km)	w Trze-
bowej	/	1.230.000 zł	(Powiat	70%,	Dobrzyca	30%)
	Przebudowa	drogi	w Lenartowicach (0,9	km)	 /	1.342.000 zł 
(Powiat	70%,	Pleszew	30%)
	Przebudowa	drogi	w Nowym Oleścu	/	220.000 zł	(Powiat	70%,	
Czermin	30%)
	Budowa	chodnika	Czerminek - Szkudła,	etap	II	 /	100.000 zł 
(Powiat	100%),	zadanie	powierzone	Gminie	Gołuchów,	zakończone
	Budowa	chodnika	w Pleszówce	 /	100.000 zł	 (Powiat	50%,	
Gołuchów	50%),	zadanie	powierzone	Gminie	Gołuchów,	 termin	
zakończenia	IX	2017
	Kontynuacja	budowy	chodnika	w Broniszewicach (Mazury) /	

80.000 zł	(Powiat	50%,	Czermin	50%),	zadanie	powierzone	Gminie	
Czermin,	termin	realizacji	IX	-	XI	2017
	Budowa	chodnika	na	ul.	Kolejowej	w Gizałkach	 /	91.200 zł 
(Powiat	50%,	Gizałki	50%)	
	Przebudowa	chodnika	na	ciąg	pieszo-rowerowy	wraz	z remontem	
kanalizacji	deszczowej	w ciągu	drogi	powiatowej	Dobrzyca - Strzy-
żew,	I etap	/	150.000 zł (Powiat	50%,	Dobrzyca	50%)
	Opracowanie	dokumentacji	na	przebudowę	drogi	Pleszew - Ko-

walew	(ul.	70	Pułku	Piechoty)	/	25.000 zł
	Opracowanie	dokumentacji	na	budowę	ciągu	pieszo-rowerowego	
w Kowalewie	/	10.000 zł

Inwestycje powiatu w ramach 
partnerstwa PROW

	320	m	drogi	w 	Białobło-
tach	-	245.000 zł	(Powiat	
70%,	Chocz	30%)	
	755	m	drogi	w Bronisze-

wicach	-	267.300 zł
	 Droga	 w  Żbikach	 /	

60.000 zł	 (Powiat	70%,	
Czermin	30%)
	250	m	drogi	w Skrzypni 
/	50.000 zł	(Powiat	70%,	
Czermin	30%)
	Przebudowa	skrzyżowa-
nia	w Pieruchach	/	40.000 
zł	 (Powiat	70%,	Czermin	
30%)
	Droga	w Strzydzewie	/	50.000 zł	(Powiat	70%,	Czermin	30%)

Dofinansowanie powiatu do inwestycji 
gminnych w ramach PRGIPID

 1.136.128 zł dla	MiG	Pleszew na	rozbudowę	ciągu	ul. Piaski 
i Wschodniej w Pleszewie
 176.750 zł	dla	Gminy	Gizałki	na	przebudowę	drogi	Robaków 

- Czołnochów
 82.176 zł	dla	Gmina	Gołuchów	na	przebudowę	ul. Borowskiego 

w Gołuchowie
 302.794 zł	dla	Gminy	Dobrzyca	na	przebudowę	ul. Nowej 

w Dobrzycy 

INWESTYCJE DROGOWE Powiatu Pleszewskiego 2017
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
 Przebudowa 

drogi powiatowej 
Chocz - Józefów 
(2,63	km) / koszt 
972.129 zł,	w tym	
dofinansowanie	
z PROW	618.566	
zł.	Inwestycję	
zakończono	w maju.

Ścieżka rowerowa Krzywosądów - Kuchary
		 Powiat	Pleszewski	skorzysta	ze	środków	na	Zintegrowane	Inwe-
stycje	Terytorialne	Aglomeracji	Kalisko	-	Ostrowskiej	w ramach	PROW	
2014+,	z działania	3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska”.	W 2018r.	za	cenę	3,8 mln zł przy	drodze	
powiatowej	Krzywosądów	-	Kuchary	zostanie	wybudowana	asfaltowa	
ścieżka	rowerowa,	dwukierunkowa,	o szerokości	2,5	m	i długości	
6	km.	W Krzywosądowie	i Kucharkach	powstaną	punkty	wypoczynku	
dla	rowerzystów	i samoobsługowe	stacje	napraw	rowerów.										(tw)

Starosta Pleszewski Maciej Wasie-
lewski i Wicestarosta Eugeniusz 
Małecki wizytowali budowę drogi 
w Broniszewicach. Umowę o dofinansowaniu przebudowy drogi Kuchary - Kucharki z programu 

rządowego podpisali  6 czerwca 2017r. w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann i przedstawiciele Powiatu Pleszewskiego

 Przebudowa drogi powiatowej Dobrzyca - Koryta,	II	etap	(2,9	km)	
w Koźmińcu	/	wartość	2.740.897 zł	(PRGiPID	-	1.370.448	zł,	Powiat	
-	678.371	zł,	udział	Gminy	Dobrzyca	-	692.077	zł).	Roboty	mają	być	
zakończone	do	połowy	X	2017.	

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej 2016-2019

 Przebudowa drogi powiatowej Kuchary - Kucharki (2	km) / cena 
2.448.740 zł	(w tym:	dotacja	PRGiPID	-	1.224.370	zł,	wkład	własny	
powiatu	-	606.063	zł,	pomoc	finansowa	Gminy	Gołuchów	-	618.307	zł).	
Termin	oddania	drogi	do	użytku:	15	X	2017.
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Fundusze

	 Dzięki	dofinansowaniu	z PAŃSTWOWEGO	FUNDUSZU	REHABILITACJI	
OSÓB	NIEPEŁNOSPRAWNYCH	aż	pięć	placówek	pomocy	społecznej	w Powiecie	
Pleszewskim	otrzymało	nowe	środki	transportu.	Fabrycznie	nowe	Volkswageny	
Transportery	TDI	Caravelle	z rocznika	2016,	przystosowane	do	przewozu	osób	
niepełnosprawnych,	trafiły	do:	WTZ	w Nowolipsku,	GOPS-ów	w Czerminie	i Do-
brzycy,	Stowarzyszenia	„Mieszkańcom Gminy Gołuchów”	oraz	Zespołu	Placówek	
Specjalnych	w Pleszewie.	Zakup	samochodów	przeprowadziło	Powiatowe	Centrum	
Pomocy	Rodzinie	w ramach	programu	PFRON-u „Wyrównywania Różnic Między 
Regionami III – edycja 2016”.	Samochody	kosztowały	w sumie	704.566 zł,	w tym	
dotacja	z funduszu	wyniosła	370.604 zł.	Resztę	sfinansowały	gminy	i powiat.	
           (tw)

Kwileń. 2,5 mln zł na scalenia gruntów
Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Pleszewski podpisały umowę o przeprowadzeniu scalenia gruntów 
rolnych w Kwileniu. 

	 Urząd	Marszałkowski	w	Po-
znaniu	 zatwierdził	wniosek	Po-
wiatu	Pleszewskiego	o	sfinanso-
wanie	scalenia	gruntów	rolnych	
w	Kwileniu	(gm.	Chocz)	z	PROW	
na	lata	2014-2020.	W	marcu	br.	
w	Urzędzie	Miasta	Gminy	Chocz	
podpisano	umowę	o	przyznaniu	
dotacji	na	scalenia	w	Kwileniu.	
Dokumenty	podpisali	Wicemarsza-
łek	Krzysztof Grabowski,	Dyrektor	
Departamentu	PROW	Urzędu	Mar-
szałkowskiego	w	Poznaniu	Izabe-
la Mroczek,	Starosta	Pleszewski	
Maciej Wasielewski,	Wicestarosta	
Eugeniusz Małecki	oraz	Skarbnik	
Mariusz Gramala.	Świadkami	tego	
aktu	byli	Burmistrz	Chocza	Marian 

Wielgosik	i Przewodniczący	Rady	
Miejskiej	Gminy	Chocz	Jan Wol-
dański.			
	 Dof inansowanie	 wynos i	
2.492.876 zł,	a środki	pochodzą	
z Europejskiego	Funduszu	Rolnego	
na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiej-
skich	oraz	budżetu	państw.
	 Operacja	będzie	przebiegała	
w dwóch	etapach.	Do	2020r.	mają	
być	zakończone	prace	projektowe	
i geodezyjne,	a do	2022r.	wyko-
nane	zostanie	zagospodarowanie	
obszaru	(drogi	dojazdowe	do	pól,	
melioracja	i rekultywacja	ziemi).	
	 W latach	2010-2015	Powiat	
Pleszewski	przeprowadził	projekt	
scalenia	gruntów	w Brudzewku.	

		 Jaki	 jest	sens	scaleń?	Chodzi	
o stworzenie	lepszych	warunków	go-
spodarowania	w rolnictwie	poprzez	
komasację	małych	działek	rolnych	

w pola	o	większych	areałach,	co	
umożliwi	rolnikom	szersze	zasto-
sowane	maszyn	i	wydajnych	metod	
upraw.			 	 	 	 	 	 		(tw) 

4 mln zł na wodociągi i kanalizację
	 W Starostwie	Powiatowym	w Pleszewie	zawarto	
umowy	o dofinansowaniu	gminnych	projektów	gospodarki	
wodno-ściekowej	z PROGRAMU	ROZWOJU	OBSZARÓW	
WIEJSKICH	2014-2020.	Gminy	Czermin,	Dobrzyca	
i Gizałki	otrzymają	łącznie	ponad	4	mln	zł	dotacji		na	
modernizacje	stacji	uzdatniania	wody	 i oczyszczalni	
ścieków,	rozbudowę	wodociągów	oraz	zakładanie	przy-
domowych	oczyszczalni	biologicznych.	Gmina	Czermin	
pozyskała	z PROW	784.178 zł,	Dobrzyca	-	1.640.690 
zł,	a Gizałki	-	1.597.949 zł.	Gospodarzem	spotkania	
był	Starosta	Pleszewski	Maciej Wasielewski.	W jego	
obecności	podpisano	umowy	miedzy	samorządem	wo-
jewódzkim,	 reprezentowanym	przez	Wicemarszałka	
Krzysztofa Grabowskiego,	a gminami	reprezentowanymi	
przez:	Wójta	Czermina	Sławomira Spychaja,	Burmistrza	
Dobrzycy	Jarosława Pietrzaka,	Wójta	Gizałek	Roberta 
Łozę	oraz	skarbników	gmin.	W uroczystości	wziął	udział	
także	radny	wojewódzki	Mikołaj Ryfa.	

(tw) 

Samochody z PEFRONU-u
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Informacje

 Z danych	Powiatowego	Urzędu	Pracy	w Pleszewie	wynika,	że	
w styczniu	br.	stopa	bezrobocia	wynosiła	5,5%,	identycznie	w lutym	
i 5,4%	w marcu.	Na	koniec	kwietnia	poziom		spadł	do	4,9%,	a w maju	
do	4,5%.	W czerwcu	i lipcu	br.	odnotowano	najniższy	wskaźnik	4,0%.	
Organem	doradczym	starosty	w sprawach	bezrobocia	jest	Powiatowa	
Rada	Rynku	Pracy	w Pleszewie	(wcześniej	Powiatowa	Rada	Zatrudnie-
nia).	-	Okazuje	się,	że	naszym zadaniem nie jest już poszukiwanie pracy 
dla bezrobotnych, ale szukanie brakujących pracowników	-	stwierdził	
niedawno	przewodniczący	Rady	Tadeusz	Rak.	
	 Powiatowa	Rada	Rynku	Pracy	składa	się	z delegatów	gmin,	orga-
nizacji	 rolniczych,	rzemieślniczych	 i przedsiębiorców	oraz	związków	
zawodowych.	
	 Starosta	Pleszewski	powołał	PRRP	na	kadencję	2016	-	2020	
w następującym	składzie:	
1.	Tadeusz	Rak	-	Pleszewska	Izba	Gospodarcza	
2.	Marian	Adamek	–	Urząd	Miasta	i Gminy	Pleszew
3.	Jarosław	Pietrzak	-	Urząd	Miejski	Gminy	Dobrzyca	
4.	Robert	Łoza	-	Urząd	Gminy	Gizałki
5.	Sławomir	Spychaj	-	Stowarzyszenie	„Wspólnie dla Przyszłości”      
6.	Sławomir	Pisarski	-	Cech	Rzemiosł	Różnych	w Pleszewie	
7.	Zbigniew	Bachorski		-	Cech	Rzemiosł	Różnych	w Pleszewie	
8.	Olgierd	Wajsnis	-	Wielkopolska	Izba	Rolnicza	w Pleszewie	
9.	Przemysław	Woliński	-	NSZZ	„Solidarność” 
10.	Katarzyna	Stasik	-	Wielkopolski	Związek	Pracodawców		„LEWIATAN” 
11.	Andrzelina		Biegańska	-	OPZZ	
12.	Stanisław	Cierniak	-	Związek	Zawodowy	Rolnictwa	„Samoobrona”    

(tw) 

 34	 l a t a 	 s ł u żby	
w 	Państwowej	Straży	Po-
żarnej,	w tym	18	lat	na	
stanowisku	Komendanta	
Powiatowego	PSP	w Ple-
szewie.	St.	bryg.	mgr	inż.	
Jacek Jarus	 przeszedł	
na	zasłużoną	emeryturę.	
- Życzymy pomyślności, 
rozwijania swoich pasji, 
dużo zdrowia, szczęścia 
i   spełnienia marzeń 
-	powiedział	na	pożegna-
nie	Starosta	Pleszewski	
Maciej Wasielewski.	No-
wym	komendantem	straży	
w Pleszewie	został	st.	kpt.	
Roland Egiert.	

(tw) 

 Jak	co	roku	w Powiecie	Pleszewskim	przepro-
wadzono	kwalifikację	wojskową.	
	 W 2009	roku	pobór	do	zasadniczej	służby	
wojskowej	został	zastąpiony	przez	tzw.	kwalifikację	
wojskową.	Jej	celem	jest	rejestracja	młodych	rocz-
ników	i sprawdzenie	stanu	ich	zdrowia	pod	kątem	
przydatności	do	służby	wojskowej.	Tegoroczna	
kwalifikacja	w Powiecie	Pleszewskim	odbyła	się	

w maju.	Powiatowa	Komisja	Lekarska	pracowała	
w CKiW	OHP.	Jako	pierwsi	na	badania	stawili	
się	młodzi	mężczyźni	z gminy	Pleszew,	potem	
byli	kolejno	wzywani	mieszkańcy	gmin	Czermin,	
Dobrzyca,	Gizałki,	Gołuchów	i Chocz.	
	 Przed	komisją	stanęło	łącznie	388	osób,	w tym	
382	z rocznika	podstawowego	1998	oraz	6	osób	
z roczników	starszych.	347	osób	otrzymało	najwyż-

szą	kategorię	zdrowia	„A”,	a 41	zakwalifikowano	
jako	niezdolnych	do	służby	(28	w czasie	pokoju	
-	kat.	„D”	i 12	trwale	niezdolnych	do	służby	-	kat.	
„E”).	Komisja	zarejestrowała	także	12	młodych	
kobiet,	studentek	 lub	absolwentek	przydatnych	
w wojsku	studiów	medycznych,	weterynaryjnych	
lub	psychologicznych.	Ponadto	zgłosiło	się	2	ochot-
ników	do	wojska.		 	 	 	 	 	 	 (tw) 

Pożegnanie komendanta

Kwalifikacja wojskowa 2017

Niskie bezrobocie 
w powiecie
Doba wiadomość. Bezrobocie w Powiecie Pleszewskim 
utrzymuje się na bardzo niskim poziomie rzędu 4 - 5%. 
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Turnieje i konkursy

Turniej  ratownictwa
	 V	 III	POWIATOWY	MŁODZIEŻOWY	TURNIEJ	RATOWNICZY	pod	patro-
natem	Starosty	Pleszewskiego	odbył	się	25	kwietnia	2017r.	w	Komendzie	
Powiatowej	PSP	w	Pleszewie.	Celem	turnieju	było	promowanie	zasad	ratow-
nictwa	medycznego	i	ochrony	przeciwpożarowej	wśród	młodzieży.	Oprócz	testu	
teoretycznego	przeprowadzono	konkurencje	praktyczne	z	udzielania	pierwszej	
pomocy,	ewakuacji	rannych,	resuscytacji	krążeniowo-oddechowej	na	fantomie,		
wiązania	węzłów	strażackich	i	zastosowania	gaśnic.	
	 Zwycięzcami	zostali:	Gimnazjum	Dwujęzyczne	z	Pleszewa	w	kategorii	gim-
nazjów	oraz	ZSU-G	CKU	z	Marszewa	w	kategorii	szkół	ponadgimnazjalnych.	
Puchary	i	nagrody	rzeczowe	wręczyli	laureatom	Starosta	Pleszewski	Maciej 
Wasielewski,	Komendant	PSP	w	Pleszewie	st.	kpt.	mgr	Roland Egiert	oraz	
Prezes	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	RP	w	Pleszewie	Zbigniew Serbiak.			 (tw) 

Mistrzowie kierownicy
	 W Marszewie	odbyły	się	rejonowe	eliminacje	XX	OGÓLNOPOLSKIEGO	MŁO-
DZIEŻOWEGO	TURNIEJU	MOTORYZACYJNEGO	Płd.	Wielkopolski.	Celem	turnieju	
była	edukacja	młodzieży	z zakresu	przepisów	o ruchu	drogowym	i zasad	bezpie-
czeństwa	na	drogach,	popularyzowanie	sportów	motorowych	 i wiedzy	motory-
zacyjnej.	I miejsce	zajęli	gospodarze	Zespół	Szkół	Przyrodniczo	Politechnicznych	
CKU	w Marszewie,	II	miejscu	-	ZSP	nr	2	z Jarocina,	a III	–	ZSP	nr	2	z Kępna.	
Indywidualnie	najlepszymi	zawodnikami	turnieju	zostali:	Filip Roszak	z ZSP	nr	
2	Jarocin	oraz	Szymon Cichy	 i Mateusz Głaz	z Marszewa.	Współorganizatorzy	
turnieju:	Starostwo	Powiatowe	w Pleszewie,	PZMot.	Kalisz,	WORD	Kalisz,	KPP	
Pleszew	oraz	Delegatura	Kuratorium	Oświaty	w Kaliszu.		 	 	 	 	 	 (tw) 

Co wiemy o prawach 
konsumenta? 
	 I	miejsce	w	powiatowym	etapie	XIII	WIELKO-
POLSKIEJ	OLIMPIADY	WIEDZY	KONSUMENCKIEJ	
im.	Elżbiety	Połczyńskiej zajęła	Klaudia Winiecka 
z	ZSU-G	w	Pleszewie.	Konkurs	odbył	się	13	mar-
ca	2017r.	w	Liceum	i	Gimnazjum	im.	Stanisława	
Staszica	w	Pleszewie.	Zorganizowali	go	wspólnie	
Powiatowi	Rzecznicy	Konsumentów	Małgorzata 
Nadera	z	Pleszewa	i	Mikołaj Lechman	z	Kroto-
szyna.	Do	rywalizacji	przystąpili	uczniowie	szkół	
ponadgimnazjalnych	powiatów	pleszewskiego	
i	krotoszyńskiego.	Uczestnicy	musieli	wykazać	
się	wiedzą	z	zakresu	ochrony	konkurencji	i	kon-
sumentów,	prawa	 telekomunikacyjnego,	usług	
bankowych,	ubezpieczeń	 i	ofert	 turystycznych.	
Honorowy	patronat	nad	olimpiadą	objęli	Prezes	
Urzędu	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów	oraz	
Marszałek	Województwa	Wielkopolskiego.						(tw)

 Aż	343	rysunki	zgłoszono	na	powiatowy	KONKURS	PLASTYCZNY	pod	
hasłem	„Zapobiegajmy Pożarom”,	ogłoszony	przez	Ochotniczą	Straż	Pożarną.	
Wyróżniono	23	prace.	Oficjalne	podsumowanie	konkursu	i	wręczenie	nagród	
laureatom	odbyło	się	w	maju	w	Starostwie	Powiatowym.	Autorzy	wyróżnionych	
prac	otrzymali	dyplomy	i	maskotki	„Miś Strażak”.	Nagrody	wręczyli	Starosta	
Pleszewski	Maciej Wasielewski,	prezes	Zarządu	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	
RP	w	Pleszewie	Zbigniew Serbiak	oraz	zastępca	Komendanta	Powiatowego	
PSP	w	Pleszewie	bryg.	Robert Kaczmarek.	

(tw)

Jak dzieci widzą strażaków?
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Wydarzenia

	 Już	po	raz	trzeci	w Poznaniu	odbył	się	
doroczny	Zjazd	Pleszewian.	Uczestniczy-
li	w nim	Pleszewianie	z  różnych	środo-
wisk,	głownie	naukowego	i samorządowe-
go.	W tym	roku	miejscem	spotkania	było	
Collegium	Chemicum	Uniwersytetu	 im.	
Adama	Mickiewicza	w nowym	kampusie	
akademickim	„Morasko”.	Gospodarzami	
byli:	dziekan	Wydziału	Chemii	UAM	prof.	
dr.	hab.	Henryk Koroniak oraz	Pleszewia-
nin	prof.	Bronisław Marciniak,	były	rektor	
uczelni,	a obecnie	kierownik	Zakładu	Chemii	
Fizycznej.	Serdecznie	witano	gościa	honoro-
wego	zjazdu,	byłą	premier	RP	i ambasador	
w Watykanie	prof.	Hannę Suchocką.	Swoje	
wystąpienia	mieli	Wicestarosta	Pleszewski	
Eugeniusz Małecki	 i Burmistrz	Pleszewa	
Marian Adamek.	Pleszewianin	prof.	Andrzej 
Gulczyński	wygłosił	wykład	okolicznościowy	
pt.	„Pleszewiacy na Uniwersytecie”.	Goście	
zwiedzili	budynek	Collegium	Chemicum,	
sale	wykładowe,	bibliotekę	oraz	laboratoria.	

(tw)

	 W finale	Turnieju	League	of	Le-
gends	wystartowały	cztery	najlepsze	
drużyny	gimnazjalne,	które	w turnieju	
kwalifikacyjnym	wygrały	eliminacje	
w swoich	grupach.	Finał	mistrzostw	
rozegrano	w pierwszy	dzień	wiosny	
w Liceum	i Gimnazjum	im.	Stanisła-
wa	Staszica	w Pleszewie.	

	 Zwycięzcy	turnieju	-	ekipa	z Ko-
walewa	-	zdobyła	puchar	Starosty	
Pleszewskiego	i bluzy	turniejowe.	II	
miejsce	zajął	„Team Skała”	z Gim-
nazjum	w Dobrzycy,	 III	 -	„Team 
Gromada”	z Gimnazjum	w Cho-
czu,	a IV	-	ekipa	„DDrageD Gods” 
z Gimnazjum	nr	3	w Pleszewie.

	 Nagrody	wręczyli	Wicestaro-
sta	Pleszewski	Eugeniusz Małecki,	
dyrektor	Liceum	i Gimnazjum	im.	
Stanisława	Staszica	Lilla Deleszkie-
wicz	oraz	menadżer	turnieju	Robert 
Czajczyński.	
	 	Turniej	gier	komputerowych	zor-
ganizowało	Starostwo	Powiatowe	

w Pleszewie	we	współpracy	z LO.	
Sędziami	byli	nauczyciele	Bartło-
miej Sołtysiak	i Damian Sołtysiak.	
Przebieg	wirtualnych	pojedynków	
na	bieżąco	komentowali	licealiści	
Maciej Matyaszczyk	oraz	Jakub 
Kędziak.																				

             (tw)

Drużyna „Just Do It Team” z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie wygrała mistrzostwa gier komputerowych 
- II POWIATOWY TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS. 

Powiatowy Turniej League of Legends

Zjazd 
Pleszewian 
w Poznaniu
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Nagrody

	 Wyniki	plebiscytu	ogłosił	
sekretarz	 kapituły	 Andrzej 
Madaliński.	Wśród	seniorów	
zwyciężyła	reprezentująca	LKS	
OSiR	Pleszew Weronika Kaź-
mierczak.	Na	II	miejscu	znalazł	
się	Filip Vogt	z	Pleszewskiego	
Klubu	Karate,	a	na	III	-	Alan 
Urbaniak	z	KS	Kosz	Pleszew.	
W	grupie	juniorów	triumfował	
Bartosz Stephan	 z	UKS	Ta-
kewondo	Pleszew.	Drugi	był	
karateka	Kacper Vogt,	a	trzeci	
Filip Grad	z	LKS	OSiR	Pleszew.	
	 Nagrody	wręczyli	Starosta	
Pleszewski	Maciej Wasielew-
ski,	Wiceburmistrz	Arkadiusz 
Ptak,	przewodnicząca	Komisji	
Sportu	Rady	Miejskiej	Berna-
deta Gawrońska	oraz	przedsta-
wiciel	sponsora	Tomasz Gór-
czyński	z	Banku	Spółdzielczego	
w	Pleszewie.
 „Imprezą Sportową Roku 
2016”	 okrzyknięto	Mistrzo-
stwa	Polski	Karate	Shotokan	w	
Pleszewie.	W	kategorii	„Trener 
Roku”	wygrał	Marek Biernat	-	
trener	UKS	„Żaki”	Taczanów,	

prezes	 i	 trener	klubu	sportu	
niepełnosprawnych	 „Start”	
Kalisz	oraz	 jeden	z	 trenerów	
polskiej	 Kadry	 Narodowej	
Osób	Niepełnosprawnych	na	
Igrzyskach	Paraolimpijskich	
w	Rio	de	 Janeiro.	Statuetkę	
dla	 „Działacza Sportowego 
2016 Roku”	otrzymał	prezes	
Pleszewskiego	Stowarzyszenia	
Tenisowego	Marek Szymoniak,	
a	 tytuł	„Promotora Pleszew-
skiego Sportu”	 powędrował	
do	właściciela	 firmy	„Alttex”	
Grzegorza Wodyńskiego.	Po	
raz	pierwszy	przyznano	również	
tytuł	„Seniora Pleszewskiego 
Sportu”,	który	otrzymali	Sta-
nisław Kaczmarek	 i	Roman 
Matyla,	od	lat	związani	z	ple-
szewskim	kręglarstwem.
	 Ceremonię	 Sportowca	
Roku	poprowadziła	Anna Bo-
gacz.	 Głównym	organizato-
rem	uroczystości	była	Spółka	
SPORT	Pleszew,	a	współor-
ganizatorami	 starostwo	oraz	
UMiG	Pleszew.		

(tw) 

	 Podczas	Święta	Powiatu	stypen-
dia	wręczyli	Starosta	Pleszewski	Ma-
ciej Wasielewski i	Przewodniczący	
Rady	Powiatu	w Pleszewie	Mirosław 
Kuberka.

 „Najlepsi uczniowie gimnazjum 
dwujęzycznego”	 -	Magdalena Sta-
niszewska,	Maciej Kempiński,	Zofia 
Kubiak,	

 „Najlepsi uczniowi szkoły ogól-
nokształcącej”	 -	Natalia Rutecka,	
Adam Karczewski,	Zbigniew Orman,	
 „Najlepsi uczniowie technikum”	-	

Grzegorz Kasprzak,	Szymon Delikat,	
Patryk Jasiak,	

 „Najlepsi uczniowie szkoły zawo-
dowej”	 -	Weronika Chmielewska,	
Patrycja Woźniak,	 Izabela Anna 
Mądrzak,	

 „Kategoria otwarta” -	 laureatka	
olimpiad	biologiczno-chemicznych	
Dorota Nowicka,	 utalentowany	
matematyk	Adam Zacharczuk	mi-
strzowie	karate	Kacper i Filip Vogt, 
finalistka	ogólnopolskiej	olimpiady	
wiedzy	o żywności Julia Grzegorska,	
biegaczka	i lekkoatletka Wioleta Szy-
mańska,	zaangażowana	uczennica	
szkoły	specjalnej	 i harcerka	Kata-
rzyna Wasiewicz.																							(tw)  

Stypendia Starosty Pleszewskiego

	 Władze	Powiatu	Pleszewskiego	złożyły	gratulacje	 firmie	„STRO-
PEX”	za	zdobycie	Godła	Promocyjnego	TERAZ	POLSKA.	Pleszewskie	
przedsiębiorstwo	zostało	nagrodzone	za	nowatorski	system	nadproży	
i ram	okiennych	typu	„Stropex	EMO”	(Energooszczędny	Montaż	Okien).	
Właściciele	firmy	Renata i Krzysztof Bruzi	zostali	w czerwca	2017	r.	
zaproszeni	na	sesję	Rady	Powiatu	w Pleszewie,	otrzymali	list	gratula-
cyjny	i kwiaty	od	Przewodniczącego	Rady	Mirosława Kuberki	i Starosty	
Pleszewskiego	Macieja Wasielewskiego.	

(tw) 

Gratulacje 
dla STROPEXU

Gala Sportowca Roku 2016
Podczas	GALI	PLESZEWSKIEGO	SPORTU	w	kinie	„Hel”	
nagrodzono	najlepszych	zawodników,	trenerów,	działaczy	
klubowych	i	sponsorów.	

Starosta Pleszewski przyznał jednorazowe nagrody finansowe uczniom i absolwentom szkół powiatowych za wybitne wyniki 
w nauce, talent i osiągnięcia w sporcie, sztuce lub kulturze. W tym roku stypendia odebrało 17 uczniów szkół powiatowych.
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Profi laktyka zdrowotna

 Inicjatorzy	WDSU	chcą	zwrócić	
uwagę	młodzieży	na	negatywne	
skutki	zażywania	narkotyków	i do-
palaczy,	picia	alkoholu,	palenia	
tytoniu,	a także	na	współczesne	pro-
blemy	społeczne	i choroby	cywiliza-
cyjne.	Zamiast	nałogów	zachęcają	
młodych	 ludzi	do	samorealizacji	
poprzez	hobby,	sport	lub	twórczość	
artystyczną.	Dlatego	WDSU	przy-
brało	charakter	sportowo-kulturalny.	
	 WDSU	2017	odbyła	się	w Dzień	
Dziecka	w  terenie	 szkół	ZSU-G	
i LiG.	Na	„Orliku”	rozegrano	Tur-
niej	Piłki	Nożnej	Chłopców,	który	
wygrała	drużyna	gospodarzy	z ZSU-
-G.	Dla	dziewcząt	zorganizowano	
Turniej	Piłki	Siatkowej.	Zwycięży-
ły	uczennice	ZSP	nr	1	z Jarocina.	
Cześć	artystyczna	WDSU	odbyła	się	
w auli	LO.	Przeprowadzono	Konkurs	
Kabaretowy.	I miejsce	zajął	kabaret	
„Jeźdźcy	Niesfornego	Zetora”	z ZSP-
-P	CKU	w Marszewie	za	skecz	pt.	

„Gabinet nr 7”.	Ponadto	odbył	się	
finał	konkursu	na	najlepszy	film	pro-
filaktyczny	o tematyce	uzależnień.	
Nagrodzono	film	uczniów	ZST pt. 
„Cena spokoju”.
		 Organizatorem	 WDSU	 jest	
Starostwo	Powiatowe	w Plesze-
wie.	W akcję	i całoroczny	program	
profilaktyki	uzależnień	angażują	
się	szkoły,	PSSE,	PCM	i Centrum	
Wolontariatu.	Akcja	wystartowała	
w 2001	roku.	W tym	roku	była	to	
więc	już	XVII	edycja	„Stop	-	Uza-
leżnieniom”.			 	 	 	 	 	(tw)

	 WHO	ogłosiło	depresję	tematem	
przewodnim	Światowego	Dnia	Zdro-
wia	2017.	Obchody	Powiatowego	
Dnia	Zdrowia	odbyły	się	26	kwiet-
nia	2017r.	w sali	widowiskowej	DPS	
w Pleszewie.	Jego	organizatorami	były	
Starostwo	Powiatowe	i Powiatowa	
Stacja	Sanitarno-Epidemiologiczna.	
Spotkanie	prowadziła	inspektor	ds.	
promocji	zdrowia	Romana Klamecka.	
W programie	były:	wykład	psycholog	
Katarzyny Majchrzak	nt.	„Depresja 

osób starszych”	oraz	omówienie	kam-
panii	prozdrowotnej	„Depresja - po-
rozmawiajmy o niej”	przez	Powiato-
wego	Inspektora	Sanitarnego	Jolantę	
Ulatowską. Dla	publiczności	wystąpił	
chór	Koła	Emerytów	z Gołuchowa.	
Odbyły	się	też	prezentacje	na	temat	
działalności	Uniwersytetów	Trzecie-
go	Wieku	w Pleszewie	i Gołuchowie.	
Czynna	była	wystawa	fotograficzna	
pt.	„Aktywizacja osób starszych jako 
profilaktyka depresji”.																	(tw)

  „Debata wolnego krzesła”	w ki-
nie	„Hel”	była	głównym	punktem	
TYGODNIA	 OBYWATELSKIEGO	
2017	w Pleszewie.	Na	pytania	mło-
dzieży	odpowiadali	przedstawiciele	
samorządu	 i organizacji	społecz-
nych:	Sekretarz	Powiatu	Bogusława 
Prażucha,	Wiceburmistrz	Pleszewa	
Arkadiusz Ptak,	Artur Łęga	z Pol-
skiej	Fundacji	Dzieci	 i Młodzieży	
oraz	Jacek Bykowski	z Fundacji	im.	

Królowej	Polski	św.	Jadwigi.	Panel	
dyskusyjny	prowadziła	Kierownik	
Powiatowej	Świetlicy	Środowiskowej	
Lucyna Roszak.	Tydzień	Obywatelski	
w Pleszewie	odbył	się	pod	hasłem	
„Jestem obywatelem - współdecy-
duję!”.	Organizatorem	akcji	było	
Pleszewskie	Centrum	Wolontaria-
tu,	a partnerami	m.in.	Starostwo	
Powiatowe	i UMiG	Pleszew.	

(tw)

Debata wolnego krzesła

Dzień Zdrowia na depresję

	 Uczniowie	pleszewskich	szkół	ponadgimnazjalnych	obejrzeli	pouczający	
spektakl	pt. „Spacer po linie”	w wykonaniu	Sceny	Teatralnej	 „KURTYNA”	
z Krakowa	w ramach	XVII	WDSU.	Tematem	sztuki	były	problemy	młodzieży	
w okresie	dojrzewania:	niska	samoocena,	stres,	frustracja,	agresja,	przemoc	,	
bunt	pokoleniowy,	łamanie	tradycyjnych	norm	etycznych	i społecznych,	brak	
odpowiedzialności	i uzależnienie	od	używek.	Powiat	Pleszewski	od	lat	korzysta	
z usług	teatru	„Kurtyna”	przy	realizacji	„Programu profilaktyki uzależnień”.	

(tw)

Objazdowy teatr naucza...

XVII Wielkopolskie Dni 
STOP - UZALEŻNIENIOM

	 Dobry	przykład	do	uprawiania	sportu	dali	samorządowcy	powiatu	
i miasta,	którzy	rozegrali	towarzyski	mecz	siatkówki	o puchar	starosty.	
Kapitanem	drużyny	powiatowej	była	starosta	Maciej Wasielewski,	a ze-
społu	miejskiego	wiceburmistrz	Arkadiusz Ptak.
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Historia i pamięć

Wydawca:		 	 	 	 Starostwo Powiatowe w Pleszewie
	 	 	 	 	 	 ul.	Poznańska	79
	 	 	 	 	 	 Wydział	Organizacyjno-Administracyjny
	 	 	 	 	 	 tel.	62	742-96-50
Druk:		 	 	 	 	 F.U.P.	„FC	Druk”,	Piekarzew	10a

ŚWIĘTO WOJSKA 
POLSKIEGO 
 Koło	nr	4	Związku	Żołnierzy	WP	
w	Pleszewie	zorganizowało	obchody	
Święta	Wojska	Polskiego.	Uroczystość	
odbyła	się	przy	pomniku	„Chwały Ar-
tylerzystom”.	Wartę	honorową	pełnili	
rekonstruktorzy	z	Drużyny	Tradycji	70	
Pułku	Piechoty	 i	dziewczęta	z	LOK.	
Kwiaty	złożyła	m.in.	delegacja	powiatu:	
Starosta	Pleszewski	Maciej Wasielew-
ski	i	radny	Leopold Lis.																						(tw) 

Pamięci płk. Mozdyniewicza
Skwer przed byłymi koszarami wojskowymi przy Al. 
Wojska Polskiego, na którym stoi armata - pomnik, 
otrzymał imię płk. Mieczysława Mozdyniewicza. 
 Płk	Meczysław	Mozdyniewicz	
był	w latach	1927	-	1935	d-cą	
70	Pułku	Piechoty	w Pleszewie,	
a w 1939	roku	podczas	Wojny	
Obronnej	dowodził	17	Dywizją	
Piechoty	Armii	„Poznań”.
	 Z inicjatywy	Centrum	Kształ-
cenia	i Wychowania	Ochotniczych	
Hufców	Pracy	na	budynku	byłego	
sztabu	wmurowano	 tablicę	pa-
miątkową	ku	czci	płk.	M.	Moz-

dyniewicza.	Odsłonięcia	dokonali	
członkowie	Komitetu	Honorowego	
m.in.	 jej	przewodniczący	poseł	
Tomasz Ławniczak,	 dyrektor	
CKiW	OHP	Krystian Piasecki 
i  Starosta	 Pleszewski	Maciej 
Wasielewski.	
	 Uroczystość	 odbyła	 się	23	
maja	2017	roku.	W kościele	pw.	
Najświętszego	Zbawiciela	odpra-
wiono	mszę	świętą,	a następnie	
goście	w asyście	pocztów	sztan-
darowych,	kompanii	honorowej	
16	Batalionu	Remontu	Lotnisk	
z Jarocina	i Orkiestry	Reprezen-
tacyjnej	Sił	Powietrznych	z Po-
znania	przemaszerowali	na	plac	
CKiW	OHP.	Uroczystość	odbyła	
się	zgodnie	z ceremoniałem	woj-
skowym.	Odbyły	się	apel	pamię-
ci,	 salwa	honorowa,	przemarsz	
kompanii	oraz	koncert	orkiestry	
z musztrą	paradną.	Uroczysto-
ściom	 towarzyszyła	 wystawa	
sprzętu	wojskowego.	

(tw)

ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
	 1	sierpnia	br.	w	73.	rocznicę	wybuchu	Powstania	War-
szawskiego	Drużyna	Tradycji	70	Pułku	Piechoty	zorgani-
zowała	apel	pod	tablicą	ruchu	oporu	na	Placu	Kościelnym	
w	Pleszewie.	W	imieniu	samorządu	powiatowego	kwiaty	
złożyli	Przewodniczący	Rady	Powiatu	Mirosław Kuberka 
Wiceprzewodniczący	Andrzej Madaliński.		 	 	 					(tw)

DZIEŃ KOMBATANTA
	 Starosta	Pleszewski	zaprosił	
członków	związków	kombatanc-
kich,	inwalidów	wojennych	i	byłych	
żołnierzy	zawodowych	do	restau-
racji	„Impresja”	w	Pleszewie	na	
obchody	Międzynarodowego	Dnia	
Kombatanta.																								(tw) 

W ROCZNICĘ ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ
	 Z okazji	Dnia	Pamięci	Ofiar	Zbrodni	
Katyńskiej	delegacja	władz	powiatu	
i miasta	złożyła	wiązanki	kwiatów	pod	
„Tablicą	katyńską”	na	Murze	Pamięci	
przy	kościele	pw.	Ścięcia	Św.	Jana	
Chrzciciela	w Pleszewie.	Hołd	pomor-
dowanym	oddali:	Starosta	Pleszewski	
Maciej Wasielewski,	Wicestarosta	
Eugeniusz Małecki,	Burmistrz	MiG	
Pleszew	Marian Adamek	oraz	Wice-
burmistrz	Andrzej Jędruszek.						

 (tw)

NARODOWY DZIEŃ 
ZWYCIĘSTWA 
I WOLNOŚCI
 Z	okazji	72.	rocznicy	zwycięstwa	
nad	hitlerowskimi	Niemcami	delega-
cja	Starostwa	Powiatowego	na	czele	
ze	starostą	Maciejem Wasielewskim 
oddała	hołd	ofiarom	II	wojny	świato-
wej	i		złożyła	kwiaty	pod	Pomnikiem	
Wolności	w	Pleszewie.																	(tw)
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Współpraca zagraniczna

 Landrat	Ammerlandu	Jörg Bensberg 
otrzymał	Nagrodę	Honorową	Powiatu	Ple-
szewskiego	 im.	Artura	Szenica	za	zasługi	
w umacnianiu	partnerstwa	obu	powiatów.	
Statuetkę	odebrał	13	stycznia	2017r.	z rąk	
Starosty	Pleszewskiego	Macieja Wasielew-
skiego	 i Przewodniczącego	Rady	Powiatu	
w Pleszewie	Mirosława Kuberki	podczas	
XXX	Galii	Noworocznej	Powiatu	Ammerland	
w Westerstede.			 	 	 	 	 								(tw)

 Na	przełomie	czerwca	i lipca	2017r.	do	Ple-
szewa	przyjechała	 z  rewizytą	delegacja	 służb	
i organizacji	socjalnych	z Dolnej	Saksonii.	W DPS	
Pleszew	odbyła	się	polsko	-	niemiecka	konferencja	
z okazji	16-lat	współpracy	Stowarzyszenia	Centrum	
Rozwoju	i Powiatowego	Centrum	pomocy	Rodzi-
nie		Pleszewie	a Gemeinnützige	Gesellschaft	für	
Paritätische	Sozialarbeit	mbH	z Wilhelmshaven.	
Dyrektor	PCPR	Grażyna Kaczmarek	 i dyrektor	
generalny	GPS	Wilhelmshaven	Jürgen Hoffmann 
uroczyście	podpisali	odnowienie	porozumienie	
między	obu	stowarzyszeniami.	Podczas	pobytu	
w Powiecie	Pleszewskim	niemieccy	goście	odwie-
dzili	DPS-y	w Pleszewie	i Broniszewicach,	Domy	
„Senior - Wigor”	w Pleszewie	i Sośnicy,	Salezjańską	
Placówkę	Wsparcia	Dziecka	i Rodziny	im.	Świętej	
Rodziny	w Pleszewie	oraz	Centrum	Rehabilitacji	
Rolników	KRUS	w Jedlcu.																												(tw) 

 Powiat	Pleszewski	i Ammer-
land	są	partnerami	od	17	lat.	
W maju	tego	do	Niemiec	udała	
się	27-osobowa	grupa	przed-
stawicieli	rady	powiatu,	staro-
stwa	i instytucji	powiatowych	
oraz	panie	z Forum	Kobiet.	Na	
czele	delegacji	stanęli	Starosta	
Pleszewski	Maciej Wasielewski 
i Przewodniczący	Rady	Powiatu	
w Pleszewie	Mirosław Kuber-
ka.	W Ammerland	pleszewia-
nie	spotkali	 się	w  landratem	
Jörgiem Bensbergiem	i kadrą	
kierowniczą	urzędu	powiato-
wego.	

16 lat współpracy w zakresie 
pomocy społecznej

Statuetka dla landrata

U przyjaciół 
w Ammerlandzie

W programie	była	przejażdżka	drezyną	kolejow	ą	„Clubdraisinien” na	linii	Westerstede	
-	Ocholt	oraz	wizyta	w rezerwacie	przyrody	„Aper Tief”	w Hendsforde.	Grupa	zwiedziła	także	
zabytkowy	wiatrak	i	piekarnię	z tradycjami	„Ripken”	w Augestfehn.	Jedną	z atrakcji	były	
zawody	w bossel.	Polska	delegacja	odbyła	spacer	w „Parku Ogrodów”	w Bad	Zwischenahn.

Pobyt	zakończył	się	„Wieczorem Ammerlandzkim”	w go-
spodzie	„Hempen Fied”.	Na	pamiątkę	wizyty	starosta	
i przewodniczący	ofiarowali	 landratowi	Ammerlandu	
statuetkę	orła	w koronie.	
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Sport, turystyka, rekreacja

	 Otwarcie	sezonu	wodnego	i tury-
stycznego	2017	w Powiecie	Pleszew-
skim	ogłosił	1	maja	w Rokutowie	nad	
rzeką	Prosną	Starosta	Pleszewski	
Maciej Wasielewski.	Wraz	 z  żoną	
Ewą	 wziął	 udział	 w  pierwszym,	
tegorocznym	 spływie	 kajakowym.	
W sumie	płynęło	ponad	40	kajaka-
rzy.	Grupę	prowadził	prezes	Klubu	
Kajakowego	LOK	 „Prosna”	Marcin 
Tomalak,	a  zamykającym	 tzw.	 „la-
tarnikiem”	był	sekretarz	klubu	Piotr 
Hasiński.	Towarzyszył	 im	 ratownik	
wodny	Adam Górewicz.		
	 Tego	dnia	nad	Prosną	zorgani-
zowa	no	 także	Zawody	Wędkarskie	
o Puchar	Starosty	Pleszewskiego.	
Zwycięzcą	 został	Radosław Siwy 
z Koła	Wędkarskiego	w Choczu.	
	 Finał	 ŚWIĘTA	PROSNY	2017	
odbył	się	w Nowej	Wsi.	Na	miejsce	
dotarli	kajakarze,	uczestnicy	marszu	

nordic	walking	z Gizałek	oraz	grupy	
rowerowe	PTTK	z Pleszewa	i Kalisza.	
Wśród	atrakcji	były	Zawody	Sporto-
wo	-	Pożarnicze	OSP,	„Gizalski	Bieg	
Wiosny”	dla	młodzieży	szkolnej	oraz	
jubileuszowy	X	Turniej	Wsi	Gminy	
Gizałki.	Do	rywalizacji	stanęło	osiem	
wsi.	Współzawodnictwo	wygrało	so-
łectwo	Ruda	Wieczyńska	 -	Obory,	
które	zdobyło	puchar	Wójta	Gminy	
Gizałki	Roberta Łozy oraz	czek	war-
tości	500	zł.	
	 Oto	współorganizatorzy	Święta	
Prosny	2017:	Starostwo	Powiatowe	
w Pleszewie,	Urząd	Gminy	w Gi-
załkach,	Gminne	Centrum	Kultury	
w Gizałkach,	Klub	Kajakowy	LOK	
„Prosna”,	 Koło	 PZW	Chocz,	OSP	
Gizałki,	PCM,	Fitness	Klub	ActiveFit,	
PTTK	Pleszew,	Klub	Turystki	Kolar-
skiej	„Cyklista”	PTTK	Kalisz.					

  (tw)

Marzenia o żeglowaniu! 
Hel, Bornholm, Horn…

 „Bractwo Kaphornowców”	-	elitarna	organizacja,	zrzeszająca	obecnie	
ponad	600	marynarzy,	którzy	na	polskich	żaglowcach	opłynęli	niebez-
pieczny	Przylądek	Horn	-	realizuje	program	edukacji	morskiej	pod	hasłem	
„Kurs	na	Horn”.	Dzięki	inicjatywie	znanego	pleszewskiego	żeglarza,	żaglo-
mistrza	bractwa	Zenona Jankowskiego	w projekcie	uczestniczy	młodzież	
z Pleszewa.	Pomysł	wspierają	Powiat	Pleszewski	i MiG		Pleszew.
	 Wszystko	zaczęło	się	w marcu.	Do	Pleszewa	przyjechali	grotmaszt	
Bractwa	Kaphornowców	kpt.	Cezary Bartosiewicz	oraz	żeglarka,	polar-
nik	i dziennikarka	morska	Mira Urbaniak.	Podczas	spotkań	z młodzieżą	
w szkołach	opowiadali	o przygodach	morskich,	służbie	na	morzu	i historii	
polskiej	marynarki.	Ogłosili	konkurs	pt.	„Kurs	na	Horn”.	25	uczniów,	którzy	
najlepiej	rozwiązali	testy	z wiedzy	żeglarskiej,	w nagrodę	wzięło	udział	
w	rejsie	jachtem	po	Zatoce	Gdańskiej.	Młodzi	żeglarze	byli	w Gdańsku,	
Gdyni	i na	Helu.	Zwiedzili	także	statek	-	muzeum	„Dar Pomorza”,	który	
jest	oficjalną	siedzibą	Bractwa.	Do	II	etapu	konkursu	zakwalifikowało	się	5	
autorów	najciekawszych	relacji	multimedialnych	z rejsu.	Laureatów	wyłoniło	
jury	pod	przewodnictwem	Starosty	Pleszewskiego.	Szczęśliwcami	okazali	
się:	Monika Łukomska	z ZST,	Natalia Rybarczyk	z ZSP-P	CKU	Marszew,	
Przemysław Depa	z LO	im.	Stanisława	Staszica	oraz	Krzysztof Ruciński 
i Michał Bursztynowicz	z Niepublicznego	LO.	Cała	piątka	uczestniczyła	
w tygodniowym	rejsie	po	Morzu	Bałtyckim	do	Karlskrone	w Szwecji	i na	
duńską	wyspę	Bornholm.	
	 Główną	stawką	w konkursie	jest	udział	w wyprawie	żaglowcem	na	
Cup	Horn.		                

  (tw)

X ŚWIĘTO PROSNY. Otwarcie sezonu letniego
Już po raz dziesiąty z okazji otwarcia sezonu turystycznego w Powiecie Pleszewskim zorganizowano ŚWIĘTO PROSNY.
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	 Święto	 Powiatu	 Pleszewskiego	
zostało	ustanowione	dla	uczczenia	
tradycji	Powstania	Wielkopolskiego	 i	
historycznej	daty	6	stycznia	1919r	
roku.	To	wtedy	Polacy	zorganizowali	
wiec	na	rynku	w	Pleszewie	 i	ogłosili	
niepodległość	po	 latach	zaboru	pru-
skiego.
	 Z	okazji	 rocznicy	 tych	wydarzeń	
delegacje	powiatu	złożyły	wiązanki	
kwiatów	na	grobach	przedwojennych	
starostów	pleszewskich:	śp.	Artura	Sze-
nica	w	Czerminie	i	śp.	dr.	Władysława	
Wieczorka	w	Pleszewie.	
	 Mszę	św.	w	intencji	powiatu	i	jego	
mieszkańców	odprawił	w	kościele	pw.	
Matki	Boskiej	Częstochowskiej	ks.	ka-
nonik	Tadeusz Pietrzak.	Modlitwę	po-

wszechną	odczytali	Wiceprzewodniczą-
cy	Rady	Powiatu Andrzej Madaliński 
i	radna	Renata Reszel.	Delegacja	sta-
rostwa	złożyła	dary	ołtarza.	Na	nabo-
żeństwo	przybyły	poczty	sztandarowe	
i	goście	z	całego	powiatu,	obecni	byli	
wierni	z	parafii	św.	Floriana.
	 Uroczysta	Gala	Święta	Powiatu	
odbyła	się	w	kinie	„Hel”.	Gospodarzami	
uroczystości	byli	Starosta	Pleszewski	
Maciej Wasielewski i	Przewodniczący	
Rady	Powiatu	w	Pleszewie	Mirosław 
Kuberka,	 a	poprowadził	 ją	Tomasz 
Wojtala.	Akademię	zaszczycili	swoją	
obecnością	m.in.	Poseł	do	Parlamentu	
Europejskiego	Adam Szejnfeld	 (PO)	
oraz	Senator	RP	Andrzej Wojtyła	(PiS).	
	 Starosta	Pleszewski	Maciej Wa-

Święto Powiatu Pleszewskiego 2017
6 stycznia 2017r. obchodziliśmy Święto Trzech Króli oraz VIII Święto Powiatu Pleszewskiego. 

sielewski	wygłosił	 okolicznościowe	
przemówienie.	Jak	co	roku	wręczono	
stypendia	 starosty	najzdolniejszym	
uczniom	szkół	powiatowych	(szerzej	
na	str.	11).	
	 Starosta	 i	Przewodniczący	wrę-
czyli	nagrodę	„Filar Kształcenia Za-
wodowego”	firmie	„DOMER”	Marcina 
i Zdzisława Siereckich.	Pierwszy	raz	
przyznano	Nagrodę	Honorową	Staro-
sty	Pleszewskiego	im.	Artura	Szenica,	
a	pierwszymi	 laureatami	tej	nagrody	
zostali:	trener	niepełnosprawnych	te-

nisistów	stołowych	Marek Biernat oraz	
Zespół	Szkół	Usługowo-Gospodarczych	
w	Pleszewie.	W	imieniu	szkoły	statuet-
kę	odebrała	dyrektor	Iwona Kałużna.														
	 Publiczność	wysłuchała	wykładu	
pleszewskiego	przyrodnika Przemy-
sława Żurawlewa	pod	tytułem	„Perły 
przyrody Powiatu Pleszewskiego”.	Uro-
czystość	zakończył	program	patriotycz-
ny,	przygotowany	przez	uczniów	ZSP-P	
CKU	w	Marszewie	pod	kierunkiem	Anny 
Sobiejewskiej.				 	 	
   (tw)


