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Akcja świąteczna
„Drzewko marzeń”
Jak co roku na Boże Narodzenie przeprowadzono akcję
„Drzewko Marzeń” na rzecz podopiecznych Domu
Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie zapraszają na uroczystości Święta Powiatu Pleszewskiego, które odbędą się
6 stycznia 2018 roku. Data nawiązuje do wydarzeń historycznych z okresu
Powstania Wielkopolskiego. W Święto Trzech Króli w 1919 r. po latach
zaboru pruskiego na rynku w Pleszewie ogłoszono przejęcie władzy przez
polską administrację i wojsko. Od tamtych wydarzeń mija 99 lat. Obchody
rocznicowe rozpoczną się o godz. 9.30 od mszy świętej w intencji samorządu powiatowego w kościele p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej. O
godz. 15.00 w kinie „Hel” odbędzie się uroczysta akademia. W programie
m.in. wykład Stanisława Małyszki nt. „Dworki i pałace Ziemi Pleszewskiej”,
wręczenie „Nagrody Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica”, statuetki „Filar Kształcenia Zawodowego” oraz stypendiów najlepszym uczniom szkół
powiatowych. Gala zakończy się koncertem noworocznym w wykonaniu
zespołu i chóru „GołBREAK” z Gołuchowa.
(tw)

W

Dzieci z placówki
napisały listy do Św.
Mikołaja. Wymarzone
prezenty ufundowali
im przyjaciele i radni
powiatowi. Akcja organizowana jest już od
10 lat, a patronuje jej
Przewodniczący Rady
Powiatu Pleszewskiego
Mirosław Kuberka.
Co roku podopieczni placówki ustawiają
choinkę w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Pleszewie i zostawiają na niej listy do Św.
Mikołaja. W tym roku
akcja ruszyła 22 listopada na XXX sesji Rady
Powiatu Pleszewskiego.
Dyrektor Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie
Jerzy Wiśniewski zwrócił się do radnych o pomoc i ofiarność. - Nie
jesteśmy w stanie zmienić sytuacji rodzinnej
naszych podopiecznych,
ale możemy sprawić im
fajne prezenty pod choinkę, miłą niespodziankę
i odrobinę szczęścia na
Święta Bożego Narodzenia. W listach dzieci proszą o różne rzeczy.
Dziewczyny o odzież lub
kosmetyki. Chłopcy chcieliby dostać sprzęt sportowy np. hulajnogę, wrotki.
Najmłodsze dzieci marzą
o zabawkach, samochodzikach, klockach. Serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w naszą
akcję.
Sponsorzy i darczyńcy dostarczyli do Domu Dziecka 44 paczki świąteczne. Wartość każdej
z nich to średnio 100 zł. Wigilia w Domu Dziecka odbyła się 20 grudnia
2017r. Prezenty wręczył przewodniczący Mirosław Kuberka w przebraniu
Świętego Mikołaja.
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Wydawca:

Projekt graficzny:
Druk:

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

Gabinety pielęgniarek
wracają do szkół
9 listopada 2017r. w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie podpisano umowy o dofinansowaniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 15
szkołach publicznych na sumę 101.570 zł.

Pasowanie na czeladników

Ponad trzydziestu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w ZSU-G
w Pleszewie otrzymało promocję na czeladników w swoich zawodach. Ceremonia
odbyła się 24 listopada 2017r. w Domu Rzemiosła w Pleszewie. Symbolicznego
pasowania „Szablą Kilińskiego” na czeladników dokonał starszy Cechu Rzemiosł
Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie Sławomir Pisarski
w asyście starszyzny cechowej. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wręczył
świadectwa czeladnicze.
(tw)

Programem objęto 5 zespołów szkół Powiatu Pleszewskiego
(LO, ZST, ZSUG, Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie,
Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie)
oraz 10 szkół gminnych (Pleszew - 5, Gizałki - 4, Dobrzyca - 1).
W imieniu strony rządowej umowy podpisali Wicewojewoda
Wielkopolski Marlena Maląg i kierownik Wydziału Zdrowia
WUW w Poznaniu Damian Marciniak. Ze strony władz powiatu wystąpili: Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Wicestarosta Eugeniusz Małecki oraz skarbnik Mariusz Gramala.
Pozostałych beneficjentów reprezentowali: Burmistrz Dobrzycy
Jarosław Pietrzak, Burmistrz Pleszewa Marian Adamek, Wójt
Gizałek Robert Łoza oraz skarbnicy gminni.
Wojewoda Wielkopolski dysponuje budżetem 4,7 mln zł na
doposażenie 992 gabinetów pielęgniarek szkolnych. Jednorazowa
dotacja na gabinet nie przekracza 6.700 zł. Środki przeznaczone
są na zakup podstawowego sprzętu medycznego i wyposażenia:
kozetki, stolika zabiegowego, parawanu, wagi medycznej, szafki
na leki, kartoteki, apteczki, aparatu do mierzenia ciśnienia, stetoskopu, tablicy do badania wzorku.
(tw)

Wystawa fotograficzna
Zbigniew Hain z Grupy Fotograficznej „WIELKOPOLSKIE FOTY”zaprezentował swoje
zdjęcia w holu Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Galeria nosi tytuł „Zakątki Powiatu
Pleszewskiego” i składa się z 40 zdjęć zabytków, ciekawych miejsc i przyrody.
(tw)

Powiatowy Dzień Wolontariusza

Z okazji Dnia Wolontariusza Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i dyrektor PCPR
Grażyna Kaczmarek podziękowali młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej - Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie za bezinteresowną pracę i działalność społeczną. Wolontariusze
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Okolicznościowe spotkanie odbyło się 5 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
(tw)
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Małecki żegna się z powiatem

Rada Powiatu w Pleszewie na XXX sesji V kadencji w dn. 22 listopada 2017r. przyjęła rezygnację
Eugeniusza Małeckiego z funkcji Wicestarosty Pleszewskiego.

- Była to dla mnie trudna decyzja - tłumaczył
wicestarosta Małecki. - Ale „trzeba wiedzieć,
kiedy ze sceny zejść niepokonanym”. Chciałbym
podziękować za każde z 1087 dni, które razem
przeżyliśmy. Był to fajny czas, w którym wiele
udało się nam zrobić i nic nie zepsuć - podsumował skromnie Eugeniusz Małecki. Odchodzący
wicestarosta otrzymał liczne podziękowania
i kwiaty od dyrektorów jednostek powiatowych i radnych. Starosta Pleszewski Maciej

Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu
w Pleszewie Mirosław Kuberka podziękowali
Eugeniuszowi Małeckiemu za trzy lata współpracy.
„Jesteśmy Panu wdzięczni za pracę w Zarządzie Powiatu Pleszewskiego w latach 2014
- 2017. Funkcję Wicestarosty Pleszewskiego
pełnił Pan w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Dał się Pan poznać jako pracowity,
rzetelny i konsekwentny samorządowiec, za-

Balicka

nowym wicestarostą
Urszula Balicka zastąpiła Eugeniusza Małeckiego na stanowisku
Wicestarosty Pleszewskiego. Swoje obowiązki będzie pełnić przez
rok do wyborów samorządowych.
Wyboru dokonała Rada Powiatu w Pleszewie na sesji
22 listopada 2017r.. Urszulę Balicką na nowe stanowisko rekomendował Starosta Pleszewski Maciej
Wasielewski. Podkreślił, że kandydatka pracuje
w starostwie od 18 lat i ma doświadczenie w
pracy samorządowej. - Zna bardzo dobrze specyfikę tego urzędu, co gwarantuje nam, że już od
jutra będzie mogła objąć funkcję wicestarosty i
wykonywać swoje obowiązki - argumentował
Maciej Wasielewski. Głosowanie było tajne.
Kandydatka uzyskała 14 głosów „za” i 5
„przeciw”. - Bardzo dziękuję za poparcie.
(..) Dziękuje panu staroście za zaufanie.
Obiecuję solidną pracę. Postaram się nie
zawieść. Choć wiem, że zastąpić mojego
poprzednika będzie niezwykle trudno powiedziała tuż po wyborze Urszula
Balicka. Wicestarosta przyjęła gratulacje
od radnych i gości sesyjnych. Udzieliła
też pierwszych wywiadów dziennikarzom prasowym i radiowym.
(tw)

angażowany w sprawy Powiatu Pleszewskiego.
Minione trzy lata to bardzo pracowity i twórczy
okres. Serdecznie dziękujemy za współpracę, za
wszystkie pomysły i uwagi. Pana doświadczenie
zawodowe, wiedza, rozsądek oraz intuicja dobrze służyły Wspólnocie Powiatowej. Życzymy
wszystkiego najlepszego, szczęścia i pomyślności w życiu, dużo zdrowia oraz sukcesów
w realizacji planów zawodowych i osobistych”.

URSZULA BALICKA -

(tw)

urodziła się 19 maja 1959 roku
w Nowolipsku. Mieszka w Choczu. Ma wykształcenie wyższe. Ukończyła politologię na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (licencjat z administracji samorządowej
i magisterium z administracji europejskiej) oraz studia
podyplomowe w zakresie administracji na Wydziale
Prawa i Administracji UAM. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie
i Policealnego Studium Zawodowego w Kaliszu, gdzie
zdobyła tytuł technika ekonomisty o specjalności
„Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”.
Przez 13 lat pracowała w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Choczu m.in. jako
referent ds. pracowniczych, a później jako
wiceprezes ds. handlu, gastronomii i usług.
Pracę w Starostwie Powiatowym w Pleszewie rozpoczęła 1 lutego 1999 r. na
stanowisku inspektora w Wydziale
Organizacyjnym i Biurze Rady.
W 2009 r. została kierownikiem Kancelarii Starosty,
a od 2015 r. była z-cą
naczelnika Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego.
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Inwestycje drogowe 2017

W listopadzie i grudniu oddano do użytku największe inwestycje drogowe Powiatu Pleszewskiego 2017
roku: drogę Chocz - Józefów (dofinansowaną z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014
-2020) oraz drogi Kuchary - Kucharki i odcinek drogi Dobrzyca - Koryta w Koźmińcu (dotacje z rządowego
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016 - 2019). W kooperacji
z gminami wyremontowano także inne odcinki powiatowych dróg i chodników.

Droga powiatowa 4310P Chocz - Józefów (2,63 km) / koszt 976.473 zł (PROW
- 619.833 zł, budżet powiatu - 249.648
zł, Chocz - 106.992 zł):

Droga powiatowa 4348P Kuchary
- Kucharki (2 km) / 2.450.144 zł
(PRGiPID - 1.213.381 zł, powiat - 624.005
zł, Gołuchów - 612.758 zł):

Oficjalne oddanie drogi do użytku nastąpiło 23 listopada
2017r. w Starej Kaźmierce z udziałem Wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

W uroczystym otwarciu dróg Kuchary - Kucharki i Dobrzyca - Koryta w dn. 19 grudnia 2017 r. uczestniczyła
Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg.

Inne zadania drogowe:
Droga 4173P Dobrzyca - Koryta (III etap)
Trzebowa (3,3 km) / 1.229.334 zł (powiat
- 1.141.334 zł, Dobrzyca - 88.000 zł):

Droga 4310P w Białobłotach (370 m) /
231.047 zł (powiat - 4.621 zł, Gizałki 226.426 zł)
Droga nr 4320P Chocz - Ciświca w
Nowym Oleścu (775 m) / 153.549 zł
(powiat - 107.484 zł, Chocz - 46.065 zł)
Droga 4315P w Żbikach (50 m) / 57.595
zł (powiat)
Droga 4335P w Skrzypni (250 m) /
44.147 zł (powiat)
Droga 4333P w Koźmińcu (80 m) /
41.104 zł (powiat)

Droga powiatowa 4173P Dobrzyca - Koryta, II etap (2,9 km) Koźminiec / 2.764.242
zł (PRGiPID - 1.370.123 zł, powiat - 702.042
zł, Dobrzyca - 692.077 zł):

Droga 4311P w Broniszewicach
(800 m) / 266.510 zł (powiat):

Droga nr 4338P w Lenartowicach, II etap (1 km)
/ 1.342.000 zł (powiat - 259.949 zł,
Pleszew - 1.081.675 zł):

Opracowanie dokumentacji na:
przebudowę drogi nr 4329P Pleszew - Kowalew (ul. 70 Pułku Piechoty)
przebudowę drogi 4173P Dobrzyca - Koryta, (IV etap) odc. Dobrzyca - Izbiczno
budowę chodnika przy drodze 4309P Kowalew - Dobrzyca (etap I, II)
Dofinansowanie powiatu do inwestycji gminnych:
968.185 zł dla MiG Pleszew na rozbudowę ul. Piaski i ul. Wschodniej w Pleszewie
486.056 zł dla gm. Gizałki na drogę Robaków - Czołnochów
55.847 zł dla gm. Gołuchów na ul. Borowskiego w Gołuchowie
260.286 zł dla gm. Dobrzyca na ul. Nową w Dobrzycy

Chodniki:
Chodnik w Pleszówce (600 m)
/ 200.000 zł (powiat - 100.000
zł, Gołuchów - 100.000 zł):

Chodnik Czerminek - Szkudła /
200.000 zł (powiat - 100.000 zł,
Gołuchów - 100.000 zł),
Chodnik i kanalizacja przy drodze
4173P Dobrzyca - Strzyżew (200
m) / 147.403 zł (Dobrzyca)
Ciąg pieszo - rowerowy przy Al.
Wojska Polskiego w Pleszewie
(200 m) / 121.382 zł (powiat 60.691 zł, Pleszew - 60.691 zł)
Chodnik przy ul. Kolejowej
w Gizałkach (237 m) / 91.069
zł (powiat - 3.643 zł, Gizałki 87.426 zł)
Chodnik w Broniszewicach - Mazury (302 m) / 40.000 zł (powiat)
Nowe chodniki w Galewie, Sośnicy, przy ul Krotoszyńskiej
w Dobrzycy i ul. Ostrowskiej
w Karminku / 36.000 zł
(powiat)
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Lider
inwestycji

Nakłady na
ochronę zdrowia

Eko – Prosna
z nagrodą

14. miejsce Powiatu Pleszewskiego
w kraju i 1. w Województwie
Wielkopolskim w „Rankingu
wydatków inwestycyjnych
samorządów 2014 - 2016” pisma
samorządowego „WSPÓLNOTA”.

3. miejsce Powiatu Pleszewskiego
w „Rankingu wydatków
JST na ochronę zdrowia
2006 - 2015” wg pisma
samorządu terytorialnego
„Wspólnota”.

Dwutygodnik „WSPÓLNOTA” to czołowe pismo samorządu terytorialnego w Polsce.
W numerze 20 „WSPÓLNOTY” z 7 października 2017 roku ukazał się raport pt. „Liderzy
inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych
samorządów 2014-2016”, opracowany przez
prof. ekonomii Pawła Swianiewicza i dr nauk
ekonomicznych Julitę Łukomską z Zakładu
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego.
Na 314 powiatów ziemskich nasz powiat zajął 14. miejsce z wynikiem 239,97 zł wydatków
majątkowych (inwestycyjnych) per capita
(w przeliczeniu na 1 mieszkańca) i pozostaje
niekwestionowanym liderem zestawienia
w Wielkopolsce. Inne powiaty naszego województwa uplasowały się na dalszych pozycjach
listy ogólnopolskiej: Leszczyński - 34, Śremski
- 38, Grodziski - 40, Jarociński - 45, Kościański
- 62, Kępiński - 68, Średzki - 69, Gostyński 81, Międzychodzki - 84, Kaliski - 85, Obornicki - 125, Wolsztyński - 130, Poznański - 157.
W poprzednim rankingu za lata 2013 - 2015
Powiat Pleszewski zajmował 12 miejsce.
Na doskonały wynik Powiatu Pleszewskiego miały wpływ duże inwestycje ostatnich lat
m.in.: rewitalizacja budynku Liceum im Stanisława Staszica, modernizacja DPS w Pleszewie,
rozbudowa szpitala PCM, a także inwestycje
w zakresie drogownictwa (w tym: drogi Pleszew
- Prokopów w 2014r., Gizałki - Szymanowice
w 2015r., Pleszew - Lenartowice i ul. Ostrowska
w Kościelnej Wsi w 2016 roku). W okresie trzech
lat 2014-2016 (objętych rankingiem) Powiat
Pleszewski wydał na inwestycje łącznie ponad 45
mln zł (2014 - 20,7 mln zł, 2015 r. - 15,1 mln
zł, 2016 r. - 9,7 mln zł).
W lipcu 2017 roku magazyn „WSPÓLNOTA” (nr 14/2017) opublikował dodatek
pt. „Ranking dochodów jednostek samorządu
terytorialnego. Bogactwo samorządów 2016”.
Powiat Pleszewski plasował się również dość
wysoko - na 15. miejscu w kraju i na 1. miejscu
w Wielkopolsce.

Pomysłodawcą i partnerem merytorycznym
rankingu był Instytut Zdrowia i Demokracji.
Ranking został opracowany przez analityków
firmy doradczej Curulis Sp. z o.o. na podstawie
rocznych sprawozdań budżetowych JST, publikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz
danych GUS z lat 2006 - 2015. Ranking miał
na celu wyróżnienie samorządów, które podejmują największe wyzwania w dziedzinie polityki
zdrowotnej. Wyniki rankingu zostały ogłoszone 5
października 2017r. na XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach.
Powiat Pleszewski zajął 3 miejsce ex aequo
z Powiatem Raciborskim. Wyżej uplasowały
się jedynie Powiat Radomszczański (1 miejsce)
i Powiat Wadowicki (2 miejsce).
Na wysoką pozycję Powiatu Pleszewskiego
złożyły się cztery oceny:
- wydatki na ochronę zdrowia (19 miejsce z wynikiem 97,03 zł per capita),
- inwestycje w ochronie zdrowia (8 miejsce 49,71% wydatków na ochronę zdrowia),
- wydatki na szpitale (9 miejsce - 56,40 zł per
capita)
- wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej
(116 miejsce).
Ustawa o samorządzie powiatowym w art.
4 ust. 1 pkt 2 definiuje zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia jako zadanie własne
powiatów. Wraz z wprowadzeniem w 1999 roku
reformy ochrony zdrowia oraz nowego podziału
administracyjnego, powiaty stały się organami założycielskimi dla SP ZOZ-ów. Powiat
Pleszewski stał się organem prowadzącym dla
szpitala SP ZOZ Pleszew, który w 2008 r. został
przekształcony w spółkę komunalną pod nazwą
Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z .o.o. Samorząd powiatowy jest organem założycielskim
spółki i właścicielem 100% jej udziałów, a funkcję
Walnego Zgromadzenia pełni Zarząd Powiatu
Pleszewskiego.

Nagroda dla Starostwa Powiatowego
w Pleszewie za organizację spływów
kajakowych „Eko-Prosna” w XVIII
edycji konkursu pn. „Działania
proekologiczne i prokulturowe
w ramach strategii rozwoju
Województwa Wielkopolskiego”.

(tw)

(tw)

Gala finałowa konkursu odbyła się 23 listopada
2017 r. w Hotelu IBB Andersia w Poznaniu. Nagrody wręczyła laureatom przewodnicząca kapituły konkursowej, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Marzena Wodzińska. Dyplom
i nagrodę pieniężną 8.000 zł dla Powiatu Pleszewskiego odebrał naczelnik powiatowego Wydziału
Ochrony Środowiska w Pleszewie Piotr Fabisz.
Prosna przepływa przez pięć spośród sześciu
gmin Powiatu Pleszewskiego. W 2004 r. samorząd
powiatowy wytyczył szlak kajakowy na Prośnie;
od mostu w Boguławiu do mostu w Nowej Wsi.
Zaangażował się także w utworzenie Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” Pleszew. Podjęte działania
w ciągu kilku lat doprowadziły do spopularyzowania turystki kajakowej. Od 2005 roku pleszewskie starostwo organizuje także spływy kajakowe
„Eko – Prosna”, połączone ze sprzątaniem rzeki.
Odbywają się one w czerwcu przy okazji Światowego Dnia Środowiska lub we wrześniu z okazji
akcji „Sprzątanie Świata”. Do udziału w spływach
ekologicznych angażujemy głównie młodzież ze
szkół średnich wraz z opiekunami (średnio grupa
ok. 30 osób). Każdy uczestnik zostaje wyposażony
w worki i rękawiczki. Podczas każdej akcji zbieramy
od kilku do kilkunastu worków odpadów, które
następnie trafiają na wysypisko odpadów. Dzięki
tym działaniom czystość rzeki Prosny na odcinku
przepływającym przez Powiat Pleszewski uległa
wyraźnej poprawie. Warto również wspomnieć
o społecznych zaletach i wymiarze edukacyjnym
akcji. Uczestnicy spływów mają możliwość doskonalenia umiejętności wioślarskich oraz doświadczać
bliskiego kontaktu z przyrodą, z dala od hałasu
komunikacyjnego oraz miejsc zamieszkania. Każdy
spływ kończy się spotkaniem integracyjnym przy
ognisku. Nowi kajakarze przechodzą tzw. „chrzest
kajakarski”, a chętni biorą udział w konkursach
ekologicznych z wiedzy przyrodniczej i znajomości regionu. Nagrodami są książki lub sadzonki
drzew. Dzięki realizowanemu projektowi młodzież
chętnie uczestniczy w spływach i aktywnie spędza
swój wolny czas, popularyzując szlak kajakowy na
Prośnie.
(tw)
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Zawody
strzeleckie

Dobry rok
w sporcie

Reprezentacja Rady Powiatu w Pleszewie
zajęła III miejsce na IX MISTRZOSTWACH
SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W STRZELECTWIE SPORTOWYM.

Na miejscu VI zakończył Powiat Pleszewski WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWO-TURYSTYCZNE POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w roku 2017.

Zawody odbyły się 23 września 2017r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej
Goślinie.
Powiat Pleszewski reprezentowała drużyna w składzie; radna Rady Powiatu Renata Reszel (wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu), radny
Waldemar Maciaszek (wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej) oraz kierownik Biura Rady Starostwa Powiatowego w Pleszewie Dorota Drosdowska. Drużyna
wywalczyła drużynowo III miejsce i zdobyła Puchar
Starosty Poznańskiego.
W indywidualnej konkurencji strzelania z broni
czarnoprochowej radny Waldemar Maciaszek zdobył I
miejsce, a w nagrodę otrzymał tarczę fundatora - Króla
Kurkowego z Murowanej Gośliny.
(tw)
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Minimalne
bezrobocie

W XIX edycji współzawodnictwa Ludowych
Zespołów Sportowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego wzięło udział łącznie
25.000 zawodników, reprezentujących 28 powiatów
naszego województwa. Na współzawodnictwo złożyły
się wyniki 31 imprez sportowych, organizowanych
w 2017 roku przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS
i współorganizatorów m.in. spartakiady letnie i zimowe, mistrzostwa lekkoatletyczne, zawody pływackie,
biegi przełajowe, turnieje tenisa stołowego, szachowe
i warcabowe, rajdy piesze, rowerowe i samochodowe,
rozgrywki „Piłkarska kadra czeka”, spartakiady osób
niepełnosprawnych i olimpiada wiedzy turystyczno-krajoznawczej.
Puchary otrzymało 12 czołowych powiatów.
Pleszew znalazł się na zasłużonej VI pozycji z rezultatem 2102,5 pkt.
Laureaci XIX edycji Współzawodnictwa
Sportowo-Turystycznego Powiatów
o Puchar Marszałka Województwa
Wielkopolskiego:
1. Szamotuły - 2.265 pkt.
2. Konin - 2.192,5 pkt.
3. Ostrzeszów - 2.155 pkt.
4. Piła - 2.142,5 pkt.
5. Ostrów Wlkp. - 2.112,5 pkt.
6. Pleszew - 2.102,5 pkt.
7. Wągrowiec - 2.092,5 pkt.
8. Środa Wlkp. - 2.072,5 pkt.
9. Wolsztyn - 1.992,5 pkt.
10. Krotoszyn - 1.880 pkt.
11. Chodzież - 1.725 pkt.
12. Poznań - 1.295 pkt.
Podsumowanie klasyfikacji odbyło się 7 grudnia
2017 r. w Klubie Sportowym „Sobieski” w Poznaniu.
Puchar dla Powiatu Pleszewskiego odebrał Starosta
Maciej Wasielewski. Nagrody wręczali przewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS
Tadeusz Tomaszewski i dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Tomasz Wiktor.
(tw)

Powiat Pleszewski notuje
rekordowo niskie bezrobocie
- zaledwie 3,6% na koniec
października 2017r.
Powiatowa Rada Rynku Pracy
w Pleszewie analizuje dane statystyczne i sprawozdania z Powiatowego
Urzędu Pracy. W 2017 r. PUP wydał
8,9 mln zł z Funduszu Pracy (6,6 mln
zł) i EFS (2,27 mln zł) na aktywne
formy zwalczania bezrobocia tj. staże,
nowe stanowiska pracy, dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
studia, szkolenia, roboty publiczne
oraz refundacje wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego dla
bezrobotnych.
Od początku 2017 r. wskaźnik
bezrobocia w naszym powiecie maleje. W styczniu i lutym wynosił 5,5%,
w marcu - 5,4%, kwietniu - 4,9%,
maju - 4,5%, czerwcu i lipcu - 4,0%,
sierpniu - 3,6%, we wrześniu 3,5%
i październiku - 3,6%. Ostatnie dane
- z końca X 2017r. - wskazują, że bez
pracy w Powiecie Pleszewskim było
876 osób, w tym 156 bezrobotnych
z prawem do zasiłku oraz 720 bez
prawa do zasiłku. 26% bezrobotnych
stanowią ludzie młodzi do 25 lat.
Większość, bo 62% bezrobotnych
to mieszkańcy wsi.
(tw)

Komunikacja
w liczbach
Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Pleszewie w 2017 roku
(stan na 30.11.2017r.) wydał aż 20.688
dowodów rejestracyjnych, wyrejestrował 719 pojazdów, wydał 1.708 praw
jazdy oraz 101 licencji na transport
rzeczy. Ponadto cofnął uprawnienia
do kierowania pojazdami 714 osobom,
w tym: 631 na podstawie postanowień
sądu - za jazdę pod wpływem alkoholu
oraz 83 na wniosek Policji i Inspekcji
Transportu Drogowego - za przekroczenie limitu punktów karnych (34
przypadki) i przekroczenie o 50 km/h
dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym (49).
Od 13 listopada 2017 r. wydział
pracuje na zmodernizowanym systemie
informatycznym Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców, wersja 2.0.
W Powiecie Pleszewskim jest 15
Ośrodków Szkolenia Kierowców, 51
instruktorów nauki jazdy, 10 Stacji
Kontroli Pojazdów oraz 38 uprawnionych diagnostów.
(tw)
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W ROCZNICĘ WYBUCHU WOJNY 1939

1 września 2017 r. na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie uczczono 78. rocznicę
wybuchu II Wojny Światowej. W obchodach rocznicy wzięli udział przedstawiciele władz powiatu, MiG Pleszew, delegacje służb, związków kombatanckich, szkół, rzemiosła, organizacji
społecznych i partii politycznych. Apel poprowadził płk (r), harcmistrz Zygmunt Reszel. Wartę
honorową pod pomnikami objęli rekonstruktorzy z Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty oraz
harcerze ze Związku Drużyn ZHP. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikami; ofiar
terroru hitlerowskiego 1939-1942, ofiar niemieckiego nalotu 1 września 1939 r. na Pleszew
oraz ofiar obozu karnego w Łasewie. W imieniu samorządu powiatowego wiązanki kwiatów
złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka, wiceprzewodnicząca
Maria Górczyńska i radna Renata Reszel w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji
mł. insp. Romana Pisarskiego.
(tw)

PAMIĘTAMY O AGRESJI SOWIECKIEJ

W 72. rocznicę agresji sowieckiej hołd poległym w obronie polskich Kresów
Wschodnich oddały władze Pleszewa i Powiatu Pleszewskiego. Samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Planu Wolności im. Jana Pawła II. Powiat
reprezentowali Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki i naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego Izabela Wnuk. W imieniu
Miasta i Gminy Pleszew kwiaty złożyli wiceburmistrz Andrzej Jędruszek i kierownik
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UMiG Przemysław Marciniak.
(tw)

TABLICA 70 PUŁKU PIECHOTY

8 września 2017r. odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej 70
Pułku Piechoty na Murze Pamięci przy kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Pleszewie. Odsłonięcia dokonali: Halina Jezierska z Rodzin Wojskowych 70 pp,
zuch Wiktoria Ratajczak z I Pleszewskiej Gromady Zuchowej „Młode Wilki” oraz
przewodniczący Komitetu Honorowego, poseł Tomasz Ławniczak. Po poświęceniu
tablicy przez ks. prałata Henryka Szymca delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Odbył się apel pamięci, a kompania honorowa z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu
Lotnisk oddała salwę honorową. Uroczystość poprowadził d-ca Drużyny Tradycji 70
pp Tomasz Wojtala. Zbiórką funduszy i przygotowaniem ceremonii zajmował się
Komitet Organizacyjny na czele z prezesem Zarządu Wojewódzkiego LOK ppłk (r)
Ryszardem Wilińskim. Fundatorami tablicy byli: Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
UMiG Pleszew, lokalne firmy, organizacje i ofiarodawcy prywatni. Tablica została
odlana z brązu w pleszewskim zakładzie „BRĄZART” państwa Barbary i Juliusza
Kwiecińskich według projektu artysty rzeźbiarza Grzegorza Godawy z Poznania.
(tw)

PAMIĘCI STAROSTY SZENICA
Ponad 85 lat temu - 4 listopada 1932 r. - w swoim dworku w Korzkwach zmarł
dziedzic Artur Szenic. Był ziemianinem, patriotą i społecznikiem, patronem kółek
rolniczych i działaczem Związku Ziemian, radcą Ziemstwa Kredytowego, delegatem
na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, pierwszym starostą Powiatu Pleszewskiego
doby niepodległości i prezesem Banku Pożyczkowego w Pleszewie. Za swoją działalność został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości. Z okazji
rocznicy śmierci Artura Szenica delegacja władz
powiatowych złożyła kwiaty i zapaliła znicz na
grobowcu rodziny Szeniców przy kościele pw.
Św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Hołd zasłużonemu staroście oddali: Przewodniczący
Rady Powiatu V kadencji w Pleszewie Mirosław Kuberka, Starosta Pleszewski Maciej
Wasielewski oraz Wicestarosta Pleszewski
Eugeniusz Małecki. Grobowiec Szeniców
w Czerminie został wybudowany w 2011 r.
z piaskowca szydłowieckiego nakładem Starostwa Powiatowego w Pleszewie. W 2016 roku
władze powiatu ustanowiły Nagrodę Honorową
im. Artura Szenica.
(tw)
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Kwiaty pod tablicą
por. Bociańskiego

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski
z Wicestarostą Eugeniuszem Małeckim złożyli
wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod tablicą
pamiątkową dowódcy Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 w Pleszewie por. Ludwika Bociańskiego.
(tw)

Święto Niepodległości
w Pleszewie

Uroczysta msza święta za Ojczyznę, kwiaty i znicze w Miejscach
Pamięci Narodowej, inscenizacja historyczna na pleszewskim rynku
i oficjalna akademia w Domu Parafialnym - tak przebiegały obchody
Święta Niepodległości w Pleszewie. Przed nabożeństwem starosta
i burmistrz rozdawali parafinom patriotyczne rozety. Harcerze i rekonstruktorzy wnieśli do kościoła 20-metrową biało-czerwoną flagę.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicą powstańców wlkp. na Murze Pamięci, pod pomnikiem powstańców na
cmentarzu przy ul. Kaliskiej, na grobach płk. Ludwika Bociańskiego
i ks. Kazimierza Niesiołowskiego i oraz pod tablicą Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kowalewie.
(tw)

Inscenizacja
powstańcza

W niedzielę 12 listopada br. na pleszewskim
rynku odbyła się inscenizacja walk Powstania
Wielkopolskiego z 1918 r. W pokazie wystąpili
członkowie Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty
z Pleszewa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej
„Kreuz 1914” z Poznania oraz młodzież z ZST.
Widowisko odbyło się w ramach projektu Muzeum
Regionalnego w Pleszewie pt. „Z Pleszewa - ku
Niepodległej”, dofinansowanego z programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„NIEPODLEGŁA” 2017-2021.
(tw)

Rok św. Brata Alberta

W Domu Parafialnym miała miejsce akademia z okazji Święta Niepodległości i podsumowania obchodów Roku św. Brata Alberta. Przemówienia wygłosili: Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Burmistrz
Pleszewa Marian Adamek oraz goszczący w Pleszewie Biskup Kaliski
ks. Edward Janiak. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Marzena Wodzińska udekorowała Odznakami Honorowymi „Za zasługi
dla województwa wielkopolskiego” wieloletniego prezesa Akcji Katolickiej przy parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela Kryspina Kuberkę,
kierownika Schroniska dla Bezdomnych Ireneusza Stefaniaka oraz
prezesa pleszewskiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta
Witolda Ulatowskiego. Akademia zakończyła się koncertem „Litania
do Polskich Świętych - Santo Subito” w wykonaniu zespołu Spirituals
Singers Band oraz Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej pod
dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.
(tw)
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Ćwiczenia GASPOL 2017

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przeprowadził
ćwiczenia taktyczno-bojowe służb ratunkowych w Rozlewni Gazu
Płynnego GASPOL w Pleszewie na wypadek wycieku gazu, pożaru
i zagrożenia wybuchem cystern kolejowych.
Ćwiczenia odbyły się 28 listopada 2017 roku. Służbą wiodącą
była Straż Pożarna. W operacji
uczestniczyły także służby zabezpieczenia i ochrony GASPOL-u,
specjalistyczna grupa ratownictwa
chemicznego, policja, szpitalny oddział ratunkowy, energetyka, powiatowe i miejskie centra zarządzania kryzysowego. Działaniami
kierowali: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie bryg.
Robert Kaczmarek i D-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.
bryg. Waldemar Barański. Podczas
odprawy przeanalizowano rodzaje

Azbest do utylizacji

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Pleszewie zakończył 8. edycję „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego”,
finansowanego z budżetu powiatu i gmin oraz Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2017 r. ze 139 nieruchomości wywieziono łącznie 350 ton szkodliwych dla
zdrowia materiałów z azbestem, w tym 63 tony płyt azbestowo-cementowych z
dachów oraz 287 ton odpadów, złożonych wcześniej na paletach lub pryzmach. W
podziele na gminy: Pleszew - 82 t, Dobrzyca - 71 t, Gołuchów - 64 t, Czermin - 58
t, Gizałki - 45 t, Chocz - 30 t. Usługi wykonała specjalistyczna firma RENOVO
z Łodzi. Roboty prowadzone były od czerwca do listopada 2017. Koszt operacji
wyniósł 108.172 zł.. Materiały azbestowe zostały unieszkodliwione w Zakładzie
Utylizacji Odpadów w Koninie. Program obejmuje usunięcie materiałów azbestowych, ale nie finansuje nowych pokryć dachowych.
(tw)

zagrożeń w zakładzie, systemy zabezpieczeń, plany ewakuacji oraz
procedury ppoż. i bhp. Ćwiczenia
trwały dwie godziny. Obserwowali
je m.in.: Wicestarosta Pleszewski
Urszula Balicka, kierownik powiatowego Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Krzysztof
Zawada oraz naczelnik Wydziału
Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP mł. bryg. Tomasz Grelak.
GASPOL jest jedynym na terenie
Powiatu Pleszewskiego zakładem
tzw. dużego ryzyka poważnej awarii
przemysłowej.
(tw)
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Wielkopolski Festiwal
Rzemiosła

Po raz piąty w Pleszewie odbył się Wielkopolski Festiwal Rzemiosła. 22 września
2017r. na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie przygotowano dla zwiedzających stoiska promocyjne
lokalnych firm oraz pokazowe warsztaty
rzemieślników. Zaprezentowało się łącznie
ponad 30 wystawców, wśród nich: piekarz,
cukiernik, wędliniarz, stolarz, mechanik
samochodowy, hydraulik, krawiec, fryzjer,
kotlarz, elektryk, mechatronik oraz wiele
innych. Wśród ciekawostek były pokazy
rękodzieła artystycznego i ginących zawodów np. rymarza, wikliniarza i rzeźbiarza
w ceramice.
W Domu Rzemiosła otwarcia festiwalu
dokonali wspólnie Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski oraz nowy Starszy Cechu
Rzemiosł Różnych w Pleszewie Sławomir
Pisarski. - Pokażmy młodym ludziom, że
w wielu zawodach jest przyszłość, że dobrzy
fachowcy są poszukiwani na rynku pracy - powiedział starosta. Wśród gości festiwalu była
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, która w kinie

„Hel” zainicjowała konferencję pt. „Różne
spojrzenia na karierę zawodową”. Sympozjum
zorganizowało Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
z Kalisza, a wykład wygłosił dr Henryk
Jarosiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego
i Narodowego Forum Doradztwa Kariery.
Konkurs kulinarny pod hasłem „Wspomnienie dzieciństwa” wygrali kucharze z ZST
Pleszew. II miejsce zajął Zespół Szkół Nr
1 im. Powstańców Wlkp. z Ostrzeszowa,
a III - gospodarze ZSU-G. W sali gimnastycznej zorganizowano finały konkursów
plastycznych dla dzieci pt. „A gdy dorosnę
zostanę…” i „Zawód moich marzeń”.
Festiwal Rzemiosła odbył się pod patronatem honorowym: Minister Edukacji
Narodowej, Wojewody Wielkopolskiego,
Marszałka Województwa o raz Prezesa
Związku Rzemiosła Polskiego.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, UMiG Pleszew, Cech Rzemiosł
Różnych i ZSU-G.
T. Wojtala
Fot. R. Czajczyński
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Rolnicze święto z zespołem „Śląsk”
Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny zachwycił publiczność na Dożynkach
Powiatu Pleszewskiego 2017 w Gołuchowie.
Rolnicy Powiatu Pleszewskiego świętowali zakończenie żniw 27 sierpnia 2017r na Dożynkach Powiatowych.
Gospodarzem święta była gmina Gołuchów. Uroczystości
zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy. Funkcje starostów dożynkowych pełnili:
rolnik Arkadiusz Pływaczyk z Popówka i gospodyni Monika Młynarczyk z Jedlca. Ich asystentami byli Marcin
Staszak z Kajewa i Monika Skalska z Kościelnej Wsi.
Nabożeństwo dziękczynne za zebrane plony odprawił
ks. proboszcz Rafał Rydliński w kościele pw. Najświętszej
Marii Panny Wniebowziętej w Gołuchowie. Dożynki
odbyły się w gołuchowskim parku na polanie nad rzeczką Ciemną w sąsiedztwie Muzeum Leśnictwa i Zamku
Działyńskich.
Organizatorami dożynek były Powiat Pleszewski
i Gmina Gołuchów. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Wójt Gołuchowa Marek Zdunek dokonali
oficjalnego otwarcia święta. O przedstawienie obrzędu
dożynkowego zadbał Zespół Pieśni i Tańca „TURSKO”.
Z programem artystycznym pt. „Znasz li ten kraj” wystąpił
w Gołuchowie jeden z najbardziej znanych zespołów folklorystycznych w Polsce - Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”
im. Stanisława Hadyny. Artyści zostali owacyjnie przyjęci
przez publiczność.
Dla wszystkich uczestników dożynek przygotowano
smaczną grochówkę, a panie z KGW upiekły kilkadziesiąt
blach placka drożdżowego. Odbył się kiermasz produktów
lokalnych, zabawy dla najmłodszych oraz Festiwal Kuchni
i Smaków, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania
„Wspólnie dla Przyszłości”. Organizatorzy wręczyli nagrody
laureatom konkursów. Najciekawszy witacz dożynkowy
zbudowało sołectwo Kościelna Wieś, a najpiękniejszy
wieniec żniwny zrobiła wieś Łęg z Gminy Czermin.
W dożynkach powiatowych w Gołuchowie uczestniczyły także delegacje zagraniczne: gminy Erkner i powiatu
Ammerland z Niemiec, gminy Klastor pod Znievom ze
Słowacji, a także grupa pań z organizacji KreisLandFrauenverband Ammerland / Friesland Süd z Dolnej Saksonii.
Dożynki zakończyły się zabawą taneczną przy muzyce
zespołu „Orion”.
T. Wojtala
Fot. R. Czajczyński

