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Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki” z Żychlina reprezentowali Powiat Pleszewski z wieńcem żniwnym na
XV Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, 25 sierpnia 2013r.

Wydanie specjalne z okazji Dożynek
Powiatu Pleszewskiego 2013 w Dobrzycy

Po sześciu latach Gmina Dobrzyca ponownie jest gospodarzem Powiatowego Święta Plonów. Uroczystości odbędą się w niedzielę,
1 września 2013 roku. Honory starostów dożynek sprawować będą Małgorzata Grześkowiak z Fabianowa i Władysław Rytter
z Dobrzycy Olesie. W charakterze ich asystentów wystąpią Lidia Bogacz z Sośniczki i Krzysztof Duda z Nowego Karmina.
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Władysław Rytter z Dobrzycy Olesie

Małgorzata Grześkowiak z Fabianowa

Właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni 47 ha w Dobrzycy
Olesie. W pracy pomaga mu żona Krystyna. Uprawiają zboża, rzepak,
buraki oraz kukurydzę. Hodują bydło i trzodę chlewną. Dysponują
kompletnym parkiem maszynowym do produkcji rolnej. Pan Władysław jest rolnikiem z wykształcenia. Należy do Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz do Grupy Producentów Rzepaku
GS „S.Ch.” w Dobrzycy. Prywatnie interesuje się motoryzacją i informatyką. Państwo Rytterowie mają trzy dorosłe córki: 31-letnią
Annę - pracownika administracyjnego w GOPS w Dobrzycy, 29-letnią
Katarzynę, pracującą w firmie Państwa Wojcieszak oraz 25-letnią
Ewelinę po studiach prawniczych, zatrudnioną w Kancelarii Radcy
Prawnego w Poznaniu.

Wraz z mężem Krzysztofem gospodaruje na 100-hektarowym gospodarstwie w Fabianowie. Zajmują się uprawą truskawek, buraków
cukrowych, pszenicy, ziemniaków, cebuli, marchwi oraz pietruszki.
Posiadają ciągniki i maszyny rolnicze, założyli system nawadniania
pól. Są też właścicielami dwóch sklepów spożywczo - przemysłowych.
Pani Małgorzata posiada wykształcenie zawodowe, nierolnicze. Działa
aktywnie w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Wsi w Lutyni. Interesuje
się turystyką i lubi podróżować. Państwo Grześkowiakowie mają trójkę
dzieci. Najstarszy 22-letni syn Dawid ukończył technikum rolniczym
i pomaga w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa. Syn Szymon ma
19 lat i kształci się na stolarza w szkole zawodowej. Najmłodsza jest
13-letnia Aleksandra, która w tym roku idzie do gimnazjum.

Asystenci Starostów Dożynkowych
Lidia Bogacz z Sośniczki

Razem z mężem Wojciechem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha
w miejscowości Sośniczka. Zajmują się głownie uprawą zbóż oraz hodowlą trzody chlewnej i opasów. Pani Lidia ma wykształcenie rolnicze. Poza pracą w wolnych chwilach lubi
obejrzeć ciekawy film. Państwo Bogaczowie mają dwójkę synów: 19-letniego Roberta absolwenta Technikum Mechanicznego w Pleszewie oraz 14-letniego Krystiana - ucznia
Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy.

Krzysztof Duda z Nowego Karmina

Prowadzi z żoną Grażyną gospodarstwo rolne w Nowym Karminie o łącznej powierzchni prawie 11 hektarów. Uprawiają zboże i hodują trzodę chlewną. Posiadają
sprzęt uprawowo-siewny, dwa ciągniki rolnicze i prasę. Pan Krzysztof jest po szkole
rolniczej. Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponadto przez cztery kadencje był
radnym Rady Gminy w Dobrzycy. Pasją pana Krzysztofa jest sport. Państwo Dudowie
wychowują trójkę dzieci: 19-letnią córkę Monikę, która uczęszcza do Technikum Ekonomicznego w Pleszewie; córkę Marlenę w wieku 17 lat, która uczy się w Technikum
w Pleszewie oraz 12-letniego Mateusza - ucznia Szkoły Podstawowej.
www.pleszew.starostwo.gov.pl
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Samorząd

GRATULACJE
DLA MIASTA
DOBRZYCY!
Z początkiem nowego roku Dobrzyca stanie się miastem. Premier Donald Tusk 30 lipca br. podpisał odpowiednie rozporządzenie
Rady Ministrów. - Ten dokument stał się swoistym aktem założycielskim
Waszego Miasta. Uważamy, że Dobrzyca w pełni zasłużyła sobie na ten
przywilej - czytamy w gratulacjach, jakie na ręce wójta Jarosława Pietrzaka złożyli Starosta Pleszewski Michał Karalus i Przewodniczący
Rady Powiatu Mirosław Kuberka.

Przesunięcia na granicy
Powiat Pleszewski i gmina Czermin odstąpiły przygraniczne grunty w okolicach Pieruch i Pieruszyc na rzecz Powiatu
Jarocińskiego i gminy Żerków. W zamian przejęliśmy część obszaru ewidencyjnego Sierszew. Celem zmiany granicy
było uporządkowanie kwestii zarządzania drogą powiatową Kotlin - Sucha. Odtąd jej pełnym właścicielem jest Powiat
Jarociński. W pleszewskim starostwie przedstawiciele samorządów podpisali stosowne akty notarialne.
Przypomnijmy: cztery samorządy - Powiat Pleszewski,
Powiat Jarociński, Gmina Czermin oraz Miasto i Gmina Żerków - doszły do porozumienia
w sprawie zmiany granic administracyjnych. Chodziło o to,
aby droga powiatowa nr 4192P
relacji Kotlin - Parzew - Sucha
przebiegała w całości na terenie
Powiatu Jarocińskiego. Prawie
1 kilometr tej drogi jeszcze do
niedawna był administrowany
przez Powiat Pleszewski. Takie
rozwiązanie było niepraktyczne,
komplikowało bieżące utrzymanie drogi i plany remontowe.
Ten odcinek drogi nie tworzył
zwartej sieci komunikacyjnej
w Powiecie Pleszewskim i nie
miał takiego znaczenia, jaki
ma dla Jarocina. Powiat Jarociński chciał dokończyć remont
drogi i zabiegał o przejęcie jej
na własność na całej długości.
Rozwiązaniem była wymiana
przygranicznych gruntów. Porozumienie jest korzystne dla
wszystkich samorządów.

Procedura trwała blisko
rok. W gminie Czermin i sąsiednim Żerkowie przeprowadzono konsultacje społeczne,
które zakończyły się pomyślnie.
Formalnym wnioskodawcą do
MSWiA o korektę granicy była
gmina Czermin. W procedurę
administracyjną zaangażowane
były także oba starostwa powiatowe - w Pleszewie i Jarocinie.
Pozytywną opinię wydał Wojewoda Wielkopolski.
31 lipca 2012 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gmin (Dz.U.
poz 873), określające m.in.
nowe rozgraniczenie między Powiatem Pleszewskim, a Powiatem Jarocińskim poprzez włączenie w granice gminy Żerków
części obszaru ewidencyjnego
Pieruchy i Pieruszyce z gminy
Czermin o łącznej pow. 7,7 ha
i do gminy Czermin przyłączenie części obszaru ewidencyjnego Sierszew z gminy Żerków
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Akty notarialne podpisali: Starosta Pleszewski Michał Karalus, Wicestarosta Pleszewski
Dorota Czaplicka, Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak, Wicestarosta Jarociński
Mirosław Drzazga, Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj oraz Burmistrz MiG Żerków
Jacek Jędraszczyk.

o nieco mniejszej powierzchni
6,03 ha.
W związku z wytyczeniem
nowej granicy, Powiat Pleszewski przekazał Powiatowi Jarocińskiemu w formie darowizny
swój fragment drogi powiatowej
nr 4192P (0,62 ha) o wartości
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124.852 zł. Podobnie uczyniła gmina Czermin na rzecz
Żerkowa w przypadku drogi
polnej (0,807 ha), której wartość oszacowano na 22.734
zł. Jeszcze w grudniu samorządy podjęły właściwe uchwały
w sprawie nieodpłatnego prze-

kazania tych nieruchomości.
Stosowne umowy darowizny
w formie aktów notarialnych
podpisano 7 lutego 2013r.
w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie w obecności notariusz Elżbiety Szpunt.
Tomasz Wojtala
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Dobiega końca
modernizacja
7-kilometrowego odcinka
drogi powiatowej
Ludwina - Kajew w gminie
Gołuchów i Pleszew. To
najważniejsza w tym
roku inwestycja drogowa
Powiatu Pleszewskiego.

Modernizacja dotyczy drogi powiatowej P4341 relacji Lubomierz Tursko na odcinku od skrzyżowania
z drogą krajową nr 11 w Ludwinie,
przez Karczemkę, Cieśle, Kajew do
skrzyżowania drogi krajowej nr 12
w Bielawach.
Przetarg na przebudowę drogi
wygrała firma SKANSKA. Drogowcy przystąpili do prac w maju.
Najpierw dokonali wycinki krzewów
przy drodze, pogłębili rowy oraz
ułożyli chodnik w Kajewie. Trwają roboty przy budowie mostków
i wjazdów do posesji. 22 lipca ekipa
rozpoczęła już wylewanie dwóch
warstw asfaltu: najpierw warstwy
wyrównawczej, a następnie tzw.
warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej. - Prace postępują planowo.
Wszystko wskazuje na to, że wykonawca zakończy budowę w terminie,
czyli do 30 września 2013 roku – informuje Tomasz Wojtala, rzecznik
prasowy starostwa.

Brzezie
Zielona Łąka

ja
Nadzie
Dobra

Ludwina

Chorzew

Bielawy
Kajew

GOŁUCHÓW

Cieśle
Janków

Wszołów
Przekupów

Kuczków

Przebudowa drogi
powiatowej Ludwina - Kajew
Przy modernizacji drogi zastosowano technologię kładzenie asfaltu na całej szerokości jezdni (a nie
oddzielnie na sąsiednich pasach).
Zdaniem dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych Haliny Meller ta metoda jest lepsza, ponieważ eliminuje
problem późniejszego wykruszania
się asfaltu w miejscu styku dwóch
pasów na środku jezdni. - Przetestowaliśmy to już przy budowie drogi

do Dobrzycy - tłumaczy dyrektor
Meller. Jednak przy tej metodzie
ruch naprzemienny jest niemożliwy,
dlatego droga była zamknięta na
pewnych odcinkach; najpierw od
skrzyżowania w Cieślach w stronę
Kajewa, a w dalszym etapie budowy
w kierunku Ludwiny.
Całkowity koszt przebudowy drogi Ludwina-Kajew to
3.084.100 zł. Powiat Pleszewski

jako inwestor ze swojego budżetu
wyda na budowę 1.356.877 zł.
Dotację w kwocie 1.383.568 zł
udało się pozyskać z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. „schetynówek”).
W kosztach partycypują ponadto:
Gmina Gołuchów - 337.655 zł,
MiG Pleszew - 5.000 zł oraz lokalne stowarzyszenie „Kajewianka”
- 1.000 zł.

Inwestycje i remonty 2013
Kościelna Wieś – remont 300 mb
ul. Długiej
Strzydzew - 300 mb nowej nawierzchni. Koszt 100.000 zł
(70.000 zł Powiat Pleszewski,
30.000 zł Gmina Gizałki).
Pleszew – remont skrzyżowania ulic
Słowackiego, Bogusza i Targowej

Lenartowice – remont 400 mb drogi
powiatowej

Dobrzyca - modernizacja ul. Parkowej. Cena 250.00 zł (150.000
Powiat Pleszewski, 100.00 Gmina
Dobrzyca)
Taczanów II - przebudowa chodnika od szkoły do stacji PKP. Koszt
- 350.000 zł (175.000 Powiat Pleszewski / 175.000 MiG Pleszew).
Rozpoczęcie robót nastąpi po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej
przez UMiG Pleszew. Zakończenie
planowane do 30 października
2013r.
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Sowina Błotna – budowa 460
mb chodnika. Wartość 60.000
zł (30.000 zł Powiat Pleszewski,
30.000 zł MiG Pleszew).
Orlina Duża - utwardzenie tłuczniem
drogi powiatowej. Koszt zadania
- 200.000 zł (140.000 zł Powiat
Pleszewski, 60.000 zł gmina Gizałki). Planowany termin zakończenia
– 30 września 2013r.
Brudzewek - budowa i przebudowa
dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, korekta i renowacja
rowów melioracyjnych w ramach
projektu scalenia gruntów obrębu
Brudzewek (gm. Chocz). Łącznie powstanie 9 km nowych dróg. Zadanie
o wartości 1,3 mln zł finansowane
w całości z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Plany na
najbliższe lata

a) Budowa ronda w miejscu skrzyżowania ulic Lipowej, Armii Poznań, Malińskiej i 70 Pułku Piechoty w Pleszewie
b) Pozyskanie dotacji z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(NPPDL) na modernizacje:
- ulic powiatowych B. Krzywoustego
i Podgórnej w Pleszewie
- drogi powiatowej Pleszew - Chocz na
odcinku Pleszew - Prokopów
c) Pozyskanie środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (WRPO) w perspektywie 2014 - 2020 na:
- budowę drogi powiatowej 4310P
Chocz - Białobłoty wraz w budową małej
obwodnicy Chocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442
- przebudowę drogi powiatowej Dobrzyca – Koryta
- przebudowę drogi powiatowej Krzywosądów – Kuchary
d) Modernizacja mostu w Choczu
e) Przebudowa ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi
f) Budowa chodnika Pleszew - Zielona
Łąka

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Drogi powiatowe

Koncepcja drogi Chocz - Białobłoty
Powiat Pleszewski dąży do pozyskania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 na budowę
drogi powiatowej 4310P Chocz - Białobłoty, skracającej o kilkanaście kilometrów dojazd z / do Pleszewa.
Aby obecnie dostać się z Chocza
do Białobłot (lub odwrotnie) trzeba
jechać przez Gizałki - to aż 24 km.
Skrót przez Józefów i las liczy zaledwie 10,5 kilometra, ale jest to droga
bitumiczna tylko na długości 4,4 km
od Chocza do wsi Kaźmierka Stara.
Dalej do Krzyżówki i Białobłot na odcinku 6,1 km droga ma nawierzchnię
gruntową, jedynie częściowo ulepszoną.
Z inicjatywy Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa 20 lutego 2013r. w GOK w Choczu odbyło się spotkanie w sprawie drogi
Chocz - Białobłoty. Oprócz starosty
uczestniczyli w nim: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Jankowiak, Wójt Chocz
Marian Wielgosik, Wójt Gizałek
Robert Łoza, przew. Rady Gminy
w Choczu Jan Woldański, przew.
Rady Gminy w Gizałkach Roman
Rojewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Grodziec Waldemar Cierniak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu Marek
Kmiecik, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Pleszewie Halina
Meller, radny Sejmiku Wojewódzkiego Seweryn Kaczmarek, radni
powiatu i gmin, sołtysi Starej i Nowej
Kaźmierki, Białobłot, Orliny Dużej,
Krzyżówki i Józefowa, działacze lokalni oraz urzędnicy ds. inwestycji
i drogownictwa.
Zadanie modernizacji drogi jest
ambitne. - Ten skrót połączy dwie drogi
wojewódzkie 442 i 443 - tłumaczy starosta M. Karalus. - Ponieważ przejmie
duży ruch, w tym ciężarowy, jej standard
musi być taki, jak dla drogi wojewódzkiej. Tą drogą będą jeździć m.in. ciężkie
samochody wywożące drewno z lasu.
Droga ułatwiłaby ruch tranzytowy na Wrześnię i Konin oraz
dojazd do odległych wsi powiatu

www.pleszew.starostwo.gov.pl

kosztów i czasu podróży użytkowników drogi, wyższy komfort jazdy, zwiększenie przepustowości,
odciążenie ruchu na pozostałych
drogach, redukcję poziomu hałasu
dla mieszkańców Chocza, ale także
szansę na pobudzenie aktywności
gospodarczej, rozwoju produkcji rolnej, przemysłowej, handlu, usług,
budownictwa oraz turystyki.
Koszt budowy drogi Chocz - Białobłoty szacuje się na 20 - 25 mln zł.
Władze powiatu chcą, aby inwestycję
zrealizować przy udziale środków
unijnych w ramach nowej perspek-

m.in. Krzyżówki, Białobłot, Orliny
Małej i Dziewinia Dużego. O drogę zabiegali od lat mieszkańcy tych
miejscowości. Jest to ważne także
dla sprawności straży pożarnej czy
pogotowia ratunkowego.
Na spotkaniu omawiano koncepcję przebudowy drogi Chocz - Białobłoty. Aby ominąć ciasną zabudowę
Rynku i ul. Zagórowskiej w Choczu
istnieje pomysł budowy „małej obwodnicy” Kwileń - Olesiec Stary.
Wśród korzyści z planowanej
inwestycji wymienia się: poprawę
bezpieczeństwa ruchu, obniżenie
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tywy finansowej na lata 2014-2020.
Środki pochodziłyby z kilku źródeł:
UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Pleszewskiego,
Gmin Chocz i Gizałki oraz Lasów
Państwowych. Jest to na razie pewna
idea, ale koncepcja budowy drogi
zyskała wstępną aprobatę Marszałka
Jankowiaka. Najtrudniejszą sprawą
będzie wprowadzenie tego zadania
do planów inwestycyjnych województwa. Starosta Pleszewski powołał
Zespół ds. realizacji drogi Chocz
- Białobłoty.
Tomasz Wojtala

Biuletyn Powiatowy Nr 1 (21) wrzesień 2013

Informacje

Walka o sąd rejonowy...
Władze Powiatu Pleszewskiego nie pogodziły się z utratą Sądu Rejonowego w Pleszewie i nie rezygnują ze
starań o jego odzyskanie.
Przypomnijmy: rozporządzenie
byłego już Ministra Sprawiedliwości
Jarosław Gowina z 5 października
2012r. zniosło w całej Polsce 79 sądów rejonowych, w tym 13 w naszym
województwie. Z dniem 1 stycznia
2013 roku sądy te przestały funkcjonować jako samodzielne podmioty
systemu sądownictwa. Utworzono
z nich filie większych sądów rejonowych. Sąd w Pleszewie stał się
wydziałem zamiejscowym Sądu
Rejonowego w Jarocinie.
Po licznych protestach mieszkańców i samorządowców Sejm RP
uchwalił obywatelski projekt ustawy
o okręgach sądowych, przewidujący
wycofanie się z likwidacji sądów.
Projekt ustawy został jednak
zawetowany przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Prezydent przyznał, że likwidacja wielu
z tych sądów nie miała uzasadnienia, ale zauważył jednocześnie, że
obywatelska ustawa nie przywró-

ciłaby automatycznie funkcjonowania żadnego z nich. Prezydent
zwrócił uwagę na liczne wady projektu i wystąpił z własną inicjatywą.
Skierował do Sejmu RP prezydencki
projekt ustawy, która wprowadza
dwa kryteria, na podstawie których
powstawałyby sądy rejonowe bądź
były one likwidowane. Pierwsze kryterium to liczba ludności - każdy
sąd musiałby obejmować jurysdykcją minimum 60 tysięcy mieszkańców (Powiat Pleszewski spełnia ten
warunek - liczba ludności powiatu
przekracza 62 tysiące). Drugie kryterium to liczba rozpatrywanych
spraw - minimum 7 tysięcy rocznie
w wydziałach głównych sądu (Sąd
Rejonowy w Pleszewie prowadził
rocznie ponad 6 tysięcy spraw).
W opinii prezydenta wprowadzenie
kryteria mogłoby w znacznej części
odwrócić niekorzystne decyzje ministra sprawiedliwości.
Władze Powiatu Pleszewskiego

przyjęły inicjatywę prezydencką jako
rozwiązanie kompromisowe, ale nie
dające gwarancji przywrócenia Sądu
Rejonowego w Pleszewie. Dlatego
Starosta Pleszewski Michał Karalus zaapelował do Prezydenta RP
o zmianę zapisów w prezydenckim
projekcie ustawy poprzez obniżenie
dla sądów rejonowych rocznego minimum prowadzonych postępowań.
Wicestarosta Pleszewski Dorota Czaplicka uczestniczyła w spotkaniu z udziałem starostów i burmistrzów z powiatów rawickiego,
ostrzeszowskiego, pleszewskiego
i wolsztyńskiego. Spotkanie odbyło
się w dn. 8 sierpnia br. w Starostwie
Powiatowym w Rawiczu z inicjatywy Przewodniczącego Konwentu
Starostów Wielkopolski, Starosty
Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego.
Samorządowcy wypracowali stanowisko w sprawie prezydenckiego
projektu ustawy o zmianie prawa
o ustroju sądów powszechnych.

Skierowali apel do pana Prezydenta
RP, w którym zwracają się o ponowne przeanalizowanie kryteriów tworzenia i znoszenia sądów rejonowych
przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wnioskodawcy przekonywali Pana
Prezydenta, że podstawą istnienia
sądów powinno być identyczne
kryterium ludnościowe z reformy
samorządowej z 1998 roku, określające liczbę 50 tysięcy obywateli jako
warunek niezbędny do powołania
powiatu. Zaproponowali także, aby
w ramach drugiego kryterium - ilości rozpatrywanych spraw - brano
pod uwagę także wnioski załatwiane
w Wydziałach Ksiąg Wieczystych.
W przypadku przyjęcia proponowanych rozwiązań do prezydenckiego projektu nowelizacji przepisów
o ustroju sądowym, byłaby szansa
na przywrócenie sądów rejonowych
w Ostrzeszowie, Rawiczu, Pleszewie
i Wolsztynie.
(tw)

Darowizna dla miasta

Pleszewska delegacja w Rosji

Starosta Pleszewski jako
reprezentant Skarbu Państwa
przekazał miastu w darowiźnie
budynek Prokuratury Rejonowej przy Placu Kościelnym 1
w Pleszewie. Wartość darowizny wynosi 911.000 zł.
O kamienicę od dwóch
lat zabiegały władze miejskie,
które planują przenieść tam
część swoich biur z ratusza,
urządzić archiwum zakładowe,
pomieszczenia dla pracowników oraz sale do szkoleń.
Darowizny dokonał Starosta
Pleszewski w ramach uprawnień z zakresu administracji
rządowej za zgodą Wojewody Wielkopolskiego. - Budynek
znajduje się w samym centrum
miasta, bardzo blisko ratusza.
Chcieliśmy pomóc miastu, bo
urząd miejski ma ograniczoną
powierzchnię biurową. Poszliśmy
tutaj na rękę panu burmistrzowi
- podkreśla starosta Michał
Karalus. W części obiektu nadal będzie mieściła się pleszewska Prokuratura Rejonowa.

Z kilkudniową wizytą w partnerskim
Rejonie Sosnoborskim w Federacji Rosyjskiej przebywała oficjalna delegacja
Powiatu Pleszewskiego w składzie: Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, członek Zarządu Powiatu Michał
Kaczmarek oraz w charakterze tłumacza
inspektor Elżbieta Spychaj ze Starostwa
Powiatowego w Pleszewie. Okazją do złożenia wizyty były obchody 40. rocznicy
powstania Sosnowego Boru. Pleszewianie
przebywali w Rosji w dn. 19-21 kwietnia
br. na zaproszenie Mera Rejonu Dmitrija
Witaliewicza Puliajewskiego. Wzięli udział

Budynek został wybudowany
na przełomie XIX i XX wieku.
Do 1939 roku pełnił funkcje
mieszkalne. W latach okupacji 1939-1945 był siedzibą
niemieckiej policji, dlatego
na ścianie frontowej budynku
w 1982 roku odsłonięto tablicę
ku czci bohaterów ruchu oporu
i członków konspiracji w okresie II wojny światowej. W 1955
roku obiekt przebudowano na
potrzeby administracji utworzonego wówczas Powiatu Pleszewskiego. Obecnie obiekt
wymaga remontu.
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w uroczystej akademii jubileuszowej i w pochodzie na Placu Zwycięstwa w Sosnowym
Borze. Byli też na koncercie niemieckiego
piosenkarza Thomasa Andersa z popularnego niegdyś zespołu Modern Talking.
Podczas oficjalnego spotkania polska delegacja wręczyła gospodarzom upominki:
gobelin z herbami Powiatu Pleszewskiego
i Sosnowego Boru, flagi Polski i Powiatu
Pleszewskiego oraz ścienną mapę Europy.
Odbyły się rozmowy na temat rozwijania
dalszej współpracy Powiatu Pleszewskiego
i Rejonu Sosnoborskiego.
(tw)

(tw)
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Informacje

Ford dla strażaków

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Pleszewie wzbogaciła się o specjalny lekki samochód kwatermistrzowski.
Samochód został skarosowany na podwoziu Forda Transita typu F6/FP. Posiada
m.in. napęd 4x4, wydłużoną kabinę, skrzynię
ładunkową na max. 980 kg oraz hydrauliczną
windę załadunkową.

Pojazd przekazano strażakom oficjalnie
14 lutego 2013r. po zakończenie narady,
podsumowującej roczną działalność straży
w Pleszewie. Kluczyki do wozu wręczyła
strażakom Wicestarosta Pleszewski Dorota
Czaplicka. Nowy nabytek poświęcił kapelan
strażaków Powiatu Pleszewskiego ksiądz
kanonik Tadeusz Pietrzak.
Ford kosztował 169.000 zł. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (84.000
zł), Powiatu Pleszewskiego (45.000 zł) oraz
Miasta i Gminy Pleszew (40.000 zł).
(tw)

Teraz możemy
pomóc Mikołajowi
Starostwo Powiatowe w Pleszewie kontynuuje akcję zbierania
plastikowych nakrętek na leczenie chorych dzieci. Teraz naszej pomocy
potrzebuje 12-letni Mikołaj Juszczak z Pleszewa, dotknięty dziecięcym
porażeniem mózgowym.
Akcja trwa od ubiegłego roku.
Wszystko zaczęło się od tego,
gdy pracownicy starostwa zaczęli zbierać plastikowe nakrętki
dla chorej na mukowiscydozę
3-letniej Julki Dwornikowskiej
z Dobrzycy. Do zbiórki spontanicznie przyłączyli się mieszkańcy
powiatu. Do urzędu trafiało coraz więcej zakrętek. - Co pewien
czas pani radna Jolanta Pankowiak zawoziła do domu Julki do
Dobrzycy worki z nakrętkami, które
zebraliśmy od pracowników i obywateli - tłumaczy kierownik Kancelarii Starosty Urszula Balicka.
Zbiórka nakrętek dla Julki już się
zakończyła. W sumie zebrano
około 2,5 tony surowca.
Teraz naszej pomocy potrzebuje 12-letni Mikołaj Juszczak
z Pleszewa. Chłopiec ma kłoJulka i worki z kapslami
poty z poruszaniem
się i z mową. We
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
wszystkich czynno„SŁONECZKO”
KRS : 0000186434
ściach potrzebuje
Spółdzielczy Bank Ludowy ZAKRZEWO
pomocy opiekuna.
Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
W wyniku błędu leW celu zbierania środków na leczenie i rehabilitakarskiego urodził się
cję Mikołaja Juszczaka
w zamartwicy bez
SYMBOL 30/J
oznak życia w skali
z dopiskiem „MIKOŁAJ JUSZCZAK”
Apgar 0. Diagnoza:

dziecięce porażenie mózgowe,
pozapiramidowe, czterokończynowe. Mimo choroby jest bardzo
wesoły i pogodny. Jednak aby
lepiej funkcjonować potrzebuje
specjalistycznej i długotrwałej rehabilitacji oraz regularnych wizyt
u lekarzy logopedy, neurologa
i ortopedy.
Zakrętki można nadal przynosić do starostwa. Zbiórkę prowadzi Kancelaria Starosty.
Mikołajowi można pomóc
również poprzez bezpośrednie
wpłaty pieniężne na jego subkonto w fundacji, której jest
podopiecznym. Rodzice chłopca Ewa i Hieronim Juszczakowie będą wdzięczni za wszelką
pomoc.
(tw)

Zabawki dla dzieci w Afganistanie
Uczniowie z Powiatu Pleszewskiego zbierali zabawki dla dzieci
w Afganistanie.
Akcję zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego
w porozumieniu z Wielkopolskim
Kuratorem Oświaty. Zabawki były
zbierane w całym województwie
i gromadzone w urzędach powiatowych. Do Starostwa Powiatowego
w Pleszewie dostarczono w sumie 50
worków i kartonów zabawek, głównie
pluszowych maskotek i lalek, ale był
www.pleszew.starostwo.gov.pl

także sprzęt sportowy, zabawki elektroniczne i gry planszowe. Dary przekazały szkoły z Pleszewa, Gołuchowa,
Taczanowia II, Kuczkowa, Kwilenia,
Broniszewic, Dobrzycy, Tomic, Turska i Jedlca. Żołnierze z jednostki
wojskowej ze Śremu przetransportowali paczki do Poznania. Stamtąd
poleciały wojskowym samolotem do
Afganistanu, gdzie żołnierze polskiego
kontyngentu rozdadzą je afgańskim
dzieciom. Po raz pierwszy podobną
akcję humanitarną zorganizowano
w roku 2007.
(tw)
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Wystawy malarstwa w urzędzie
Po wystawach grafik, witraży, obrazów olejnych, fotografii i ikon przyszedł czas na akwarele. W Starostwie
Powiatowym w Pleszewie prezentowane jest malarstwo artysty Krzysztofa Duszyńskiego z Kościelnej Wsi.
Krzysztof Duszyński urodził się w 1963 roku w Nowej
Rudzie na Dolnym Śląsku. Dziś
mieszka w Kościelnej Wsi w gminie Gołuchów. Malowanie jest
jego pasją od najmłodszych lat.
Obecnie studiuje malarstwo na
III roku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Kształci się
w pracowni prof. Janusza Merkla. Tworzy głównie w technice
akwarelowej i akrylowej.
Wystawa w starostwie obejmuje 26 akwarel, które artysta
namalował w latach 1993-2009.
Dominującym tematem jego
twórczości są polskie krajobrazy
w różnych porach roku. W prezentowanych pracach można
odnaleźć miejsca z rodzinnych
stron artysty - Kotliny Kłodzkiej, ale również widoki z Mazur
i Wielkopolski. Wiele jego obrazów znajduje się w prywatnych
kolekcjach w kraju i zagranicą.
Jest to kolejna wystawa z cyklu „Twórczość artystów Ziemi
Pleszewskiej”. Poprzednio była

prezentowana wystawa ikon autorstwa Anny Janowiak - Markiewicz z Piły w gminie Chocz.
Wystawiono 25 ikon z wizerunkami Jezusa Chrystusa i Matki
Boskiej.
Anna Janowiak - Markiewicz urodziła się w Inowrocławiu. W 1988 r. ukończyła III LO im. Królowej Jadwigi
w Inowrocławiu. Była uczennicą

autorskiego programu artystki i pedagoga mgr Małgorzaty
Nijak - Kucharskiej. W 2003 r.
otrzymała tytuł mgr w Pracowni
Malarstwa prof. dr hab. Krzysztofa Hrycka. Pracę dyplomową
poświęciła oczywiście ikonie.
Prowadzi działalność artystyczną pisząc ikony, rysując portrety
oraz kopie dzieł uznanych artystów. Brała udział w licznych

Profesor Sobeski
usiądzie na ławeczce
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu chce upamiętnić wszystkich
czterech swoich ojców założycieli poprzez
fundowanie pamiątkowych ławek z brązu, przedstawiających te postacie. Do tej
pory w Poznaniu stanęły dwie ławeczki:
pierwszego rektora uczelni prof. Heliodora Święcickiego (na zdjęciu) oraz prof.
archeologii Jozefowi Kostrzewskiemu. Na
swoją kolej czekają ławki-rzeźby ks. prof.
Stanisława Kozierowskiego oraz prof.
Michała Sobeskiego (1877-1939) uro-

kopolskiej ziemi”, zorganizowanym przez Żegociński Ośrodek
Kultury. W 2012 roku uzyskała
dyplom z filologii angielskiej.
(tw)

Na powiatową nutę

dzonego w Pleszewie wybitnego filozofa,
krytyka teatralnego i publicysty. - Profesor Michał Sobeski pochodził z Pleszewa,
dlatego powinniśmy wesprzeć tę inicjatywę
- uważa Starosta Pleszewski Michał
Karalus. - Rozmawiałem na ten temat
z rektorem uniwersytetu prof. Bronisławem
Marciniakiem. Złożyłem wstępną deklarację
pomocy, co zostało przyjęte z wdzięcznością.
Wspólnie zależy nam na tym, aby ławeczka
profesora Sobeskiego została odsłonięta
w stolicy Wielkopolski w przyszłym roku.
Powiat Pleszewski
oraz Miasto Pleszew angażowały się już wcześniej
w inne formy upamiętnienia prof. Michała Sobeskiego m.in. wmurowanie tablic pamiątkowych
w Pleszewie i w Poznaniu
w 2004 roku oraz odnowienie nagrobka Profesora
na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w 2011
roku.
(tw)
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wystawach w kraju i zagranicą.
Jest laureatką pierwszej nagrody
w konkursie plastycznym pod
hasłem „Helena Modrzejewska
- gwiazda swojej epoki na wiel-
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Powiat Pleszewski i Związek Powiatów
Polskich wspólnie wydał płytę promocyjną
z nagraniem pieśni biesiadnej pt. „Za
Ojczyzną, za powiatem!”. Słowa piosenki
napisał starosta Michał Karalus do melodii
znanej ballady kresowej „Hej, sokoły!”.
Nagranie zostało zrealizowane
w profesjonalnym
studiu muzycznym RockSun
Zbigniewa Mizernego w Pleszewie.
Piosenkę zaśpiewał
chór „CONSONANS”
z Liceum i Gimnazjum
im. Stanisława Staszica w Pleszewie pod batutą Aliny Fabisiak.
Starosta Michał Karalusa wystąpił gościnnie przy nagraniu refrenu. Płyta jest promocją powiatów
w konwencji pieśni biesiadnej.
Wydanie singla to wspólny
projekt promocyjny Starostwa
Powiatowego w Pleszewie oraz
Związku Powiatów Polskich. Jest to duże przedsięwzięcie promocyjne - tłumaczy Robert Czaj-

czyński, naczelnik
wydziału promocji
pleszewskiego starostwa. - Płyta
zawiera nie tylko
ścieżkę dźwiękową hymnu w wykonaniu naszego
chóru z liceum, ale
także muzykę i słowa do
samodzielnego śpiewania. Płyta
będzie promować nasz powiat,
ponieważ wideomontaż do karaoke składa się z najpiękniejszych
widoków przyrody i zabytków
Powiatu Pleszewskiego.
Płyta jest przeznaczony na
cele promocyjno-edukacyjne ZPP
i Powiatu Pleszewskiego. Nakład
wyniósł 1.000 egzemplarzy. Wydanie płyty sfinansował ZPP.
(tw)
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Historia i pamięć

W rocznicę
Zbrodni
Wołyńskiej
Przedstawiciele władz Powiatu Pleszewskiego uczcili 70
rocznicę Zbrodni Wołyńskiej. Starosta Pleszewski Michał
Karalus i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew
Rodek pojechali na cmentarz do Sośnicy, aby złożyć
kwiaty i zapalić znicz pod pomnikiem mieszkańców
Berezowicy Małej koło Zbaraża, zamordowanych w 1944
roku przez UPA. W Sośnicy po wojnie osiedliła się część
ocalonych z tej masakry.
śpiących ludzi. Polaków mordowano
początkowo bez użycia broni palnej.
Piotra Szewczuka porąbano siekierami na trzy części. Wdowę Katarzynę
Tomków i jej siedmioro dzieci zakłuto
bagnetami. Śmierć poniosła także
niemal cała rodzina Kurylczuków.
Uratował się jedynie Władysław
Kurylczuk, który uciekł oprawcom
i biegnąc przez wieś alarmował sąsiadów. To dzięki niemu uratowała
się większość Polaków z Berezowicy
Małej. Po dokonaniu zbrodni w przysiółku upowcy zajęli właściwą część
wsi. Nie bronione domostwa były bez
trudu zdobywane przez bandytów,
a ich mieszkańcy zabijani za pomocą
siekier, bagnetów i karabinów. Polacy chowali się u ukraińskich sąsiadów, w kamiennych schronach lub
w murowanych oborach. Złapanych
upowcy rozstrzeliwali na miejscu. Gospodarz Hryńko Pańczyszyn ocalał,
bo odmówił pacierz po ukraińsku,
ale Ukraińcy
zastrzelili jego
żonę i córeczkę.
Ocalała natomiast grupa
Polaków, która
skryła się w murowanej oborze
Jana Krąpca
- ojca późniejszego prof. Mieczysława Alberta Krąpca,
Obora Mikołaja Sesiuka w Berezowicy Małej.
wieloletniego
Wymordowano i spalono w niej grupę 30 Polaków
W 1943 roku po doniesieniach
o rzezi wołyńskiej ludność polska
w Berezowicy Małej zorganizowała tzw. samoobronę, polegającą na
wystawianiu nocnych wart, głównie
od strony granicy z Wołyniem i alarmowania ludności o ewentualnym
zagrożeniu. W lutym 1944 roku
mieszkańcy wsi byli angażowani przez
Niemców przy budowie umocnień
polowych do obrony przez nadciągającą Armią Czerwoną. Mieszkańcy
byli przemęczeni pracą i członkowie
samoobrony nie byli w stanie pełnić służby wartowniczej. Liczono,
że obecność oddziałów niemieckich
w okolicy zapewni wsi pewną ochronę. Ale nocą z 22 na 23 lutego od
strony Wołynia nadciągnął oddział
UPA, który dzień wcześniej dokonał
zbrodni na Polakach w Wiśniowcu.
Najpierw upowcy napadli na przysiółek, położony kilometr od wsi.
Podchodzili w ciszy, aby zaskoczyć

www.pleszew.starostwo.gov.pl

Berezowica Mała to dziś wieś na Ukrainie w rejonie
zbaraskim, w obwodzie tarnopolskim. Do 1939 roku
znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej. W nocy
z 22 na 23 lutego 1944r. Ukraińska Powstańcza Armia
zabiła 131 polskich mieszkańców Berezowicy Małej. Był
to jeden z kilkuset pogromów, dokonanych w latach
1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów na ludności
polskiej, zamieszkującej Kresy Wschodnie.

Agnieszka Jaworska (w środku) wraz ze swoimi dziećmi Antoniną
i Władysławem przeżyli mord w Berezowicy Małej. Po latach osiedlili
się w Sośnicy (gm. Dobrzyca)

rektora KUL-u. Obora leżała w pobliżu zagrody ukraińskiej rodziny.
Sąsiad Ukrainiec uratował życie
Polakom, mówiąc napastnikom, że
obora Krąpca była już przeszukiwana. Ukraińcy strzelali też do ludzi,
uciekających do lasu. Dokonali także
rabunku mienia, które załadowali na
furmanki i sanie, a ograbione domostwa spalili. Tej nocy spłonęło ponad
20 polskich domów i gospodarstw. Po
napadzie oddział UPA odjechał w kierunku granicy z Wołyniem. W Berezowicy Małej zginęło łącznie 131
polskich mieszkańców. Nazajutrz po
ataku, w środę popielcową, pozostali
przy życiu Polacy pochowali zabitych
i w pośpiechu opuścili rodzinną wieś.
Większość ocalonych uciekła do Tarnopola. Część uciekinierów schroniła
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się pobliskiej wsi Ihrowicy i padła
ofiarą mordu, dokonanego przez
UPA w wigilię Bożego Narodzenia
24 grudnia 1944 roku.
***
Po wojnie część Berezowiczan
osiedliła się w Sośnicy. W 1994
roku na miejscowym cmentarzu
parafialnym odsłonięto obelisk ku
czci Polaków zabitych przez szowinistów ukraińskich w Berezowicy
Małej oraz mieszkańców Sośnicy,
zabitych przez Niemców w czasie
okupacji hitlerowskiej.
W 2007 roku w Berezowicy Małej na Ukrainie stanął symboliczny
krzyż i dwie tablice z nazwiskami
ofiar pogromu z 1944 roku.
Tomasz Wojtala
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Historia i pamięć
Rocznica zakończenia
okupacji niemieckiej

150 rocznica Powstania
Styczniowego 1863 - 2013

Z okazji 68. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej
w Pleszewie, przedstawiciele
starostwa powiatowego, urzędu miasta oraz muzeum regionalnego udali się na cmentarz
przy ul. Kaliskiej, złożyli kwiaty
i zapalili znicze na grobie ofiar
terroru niemieckiego w latach
1939-1942 oraz pomniku zamordowanych w obozie karnym w Łaszewie. Kwiaty złożono także pod tablicą pamiątkową na kamienicy przy ul. Sienkiewicza, będącej w latach okupacji siedzibą gestapo,
gdzie zginęło 8 Polaków oraz pod tablicą na budynku przy ul. Kaliskiej
24 - dawnym więzieniu, w którym Niemcy zamordowali 68 osób.

(tw)

69. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
Na znak pamięci o uczestnikach i ofiarach Powstania Warszawskiego 1944 delegacja Powiatu Pleszewskiego ozdobiła kwiatami tablicę
Armii Krajowej na budynku przy Placu Kościelnym
w Pleszewie. Kwiaty pod tablicą złożyli: Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie
M. Kuberka, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa
Powiatowego S. Sobczyk
oraz Kierownik Biura Rady
D. Drosdowska.

Na cmentarzu parafialnym w Szymanowicach w gminie Gizałki
znajduje się zbiorowa mogiła 10 powstańców styczniowych. Jest to jedyne na terenie naszego powiatu Miejsce Pamięci Narodowej, związane
z powstaniem z lat 1863-64. Na pomniku - w 150. rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego - pleszewscy samorządowcy złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze. Hołd poległym oddali: Michał Karalus - Starosta
Pleszewski, Mirosław Kuberka - Przewodniczący Rady Powiatu, Robert
Łoza - Wójt Gminy Gizałki oraz Marian Wielgosik - Wójt Gminy Chocz.
(tw)

W III rocznicę Katastrofy Smoleńskiej

(tw)

Święto Wojska Polskiego w Pleszewie
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Pleszewie odbyły
się w przeddzień oficjalnych obchodów w kraju tj. 14 sierpnia br. pod
pomnikiem - armatą ppanc. ZiS-2 kalibru 57 mm, umieszczoną na cokole przed dawnymi koszarami wojskowymi. Pomnik poświęcony jest
artylerzystom 4 Brygady Przeciwpancernej 1 Armii LWP i żołnierzom 70
Pułku Piechoty II RP, poległym w II wojnie światowej. W imieniu władz
powiatowych kwiaty złożyli Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie
Mirosław Kuberka oraz Wicestarosta Pleszewski Dorota Czaplicka w asyście oficerów policji i straży pożarnej. Organizatorem uroczystości było
koło nr 4 Związku Żołnierzy WP w Pleszewie. Wartę honorową przed
pomnikiem wystawiła Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie.
(tw)

Minęły trzy lata od katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której
zginęła Para Prezydencka śp. Lech i Maria Kaczyńscy oraz 94 innych
wybitnych przedstawicieli Państwa Polskiego. Hołd ofiarom tragedii
z 10 kwietnia 2010 roku oddali Starosta Pleszewski Michał Karalus
i Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka. Samorządowcy
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod „Tablicą Smoleńską” na Murze Pamięci przy kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.
(tw)
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Pomoc społeczna

Przykład z Powiatu
Pleszewskiego
W ubiegłym roku w Pleszewie powstał pierwszy w kraju ośrodek leczenia mieszkańców
Domów Pomocy Społecznej z problemem alkoholowym. Telewizja Polsat NEWS nakręciła
reportaż o pleszewskim pododdziale DPS.
- Problem alkoholizmu w domach
pomocy społecznej do tej pory był zamiatany pod dywan. Przykład Pleszewa pokazuje, że są inne rozwiązania.
Pytanie, czy rząd będzie chciał z tego
przykładu skorzystać - skomentował
Stanisław Wryk, autor reportażu pt.
„Armia alkoholików” w Polsat NEWS.
Pleszew wyprzedził projekty rządu,
bowiem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają dopiero prace
nad przepisami, mającymi wprowadzić nowy profil DPS-u dla osób uzależnionych od alkoholu oraz określić
zasady ich finansowania. Zapytana
o to wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn wyjaśniła:
- Ministerstwo nie będzie zakładało
takich ośrodków. Ministerstwo tworzy
prawo w tym kierunku.
W DPS-ach alkoholu nadużywa
od 5 do 20% mieszkańców - oto wyniki badań, przeprowadzonych przez
Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (PARPA).
Z tym problemem postanowił
- jako pierwszy - zmierzyć się Powiat Pleszewski. W 2008 r. dyrektor
DPS w Pleszewie Grzegorz Grygiel
wystąpił z pomysłem utworzenia
nowego pododdziału, który prowadziłby opiekę, terapię i rehabilitację
alkoholików. Budowa siedziby nowego pododdziału ruszyła w 2010
roku. Pierwsza w kraju inwestycja
tego typu została objęta honorowym
patronatem ówczesnej Minister Pracy
i Polityki Społecznej Jolanty Fedak
oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Budowa trwała dwa lata i kosztowała
ponad 3 mln zł, w tym większość pochodziła ze środków zewnętrznych.
- Powstał ośrodek o wartości 3 mln
złotych, ale Powiat Pleszewski wydał na
ten cel niespełna sto tysięcy. To pokazuje, że na dobry pomysł zawsze znajdą
www.pleszew.starostwo.gov.pl

się pieniądze - podsumował Starosta
Pleszewski Michał Karalus. Środki
na budowę pochodziły z budżetu
Powiatu Pleszewskiego, ale przede
wszystkim z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Pilotażowy ośrodek działa w pleszewskim DPS jako pododdział Oddziału
dla Osób Przewlekle Psychicznie
Chorych. Został oddany do użytku
1 października 2012 roku. Patronat
nad uroczystym otwarciem objął
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak - Kamysz.
Nowy pawilon przeznaczony jest
dla 30 pensjonariuszy. DPS Pleszew
organizuje półroczne pobyty dla
osób z chorobą alkoholową. Poza
standardowymi zajęciami i opieką,
podopieczni placówki korzystają
ze specjalnego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego. Na pro-

gram składają się: terapia zajęciowa,
terapia problemów alkoholowych,
treningi umiejętności społecznych
oraz rehabilitacja według indywidualnych potrzeb. Celem terapii
jest podniesienie satysfakcji z życia
osobistego osób uzależnionych oraz
zmiana postawy wobec konsumpcji
alkoholu, a docelowo świadoma
abstynencja.
Starosta Michał Karalus uważa,

12

że tego typu placówki powinny być
finansowane z budżetów Gminnych
Komisji Profilaktyki Antyalkoholowej, które dysponują funduszami
z koncesji na handel alkoholem.
Pomysłodawca całego przedsięwzięcia dyrektor G. Grygiel wszedł
w skład eksperckiego zespołu PARPA
ds. nowelizacji ustawy o pomocy
społecznej.
Tomasz Wojtala
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IX Papieski Rajd Rowerowy
Sprzed pleszewskiego starostwa 7 kwietnia br. wyruszyli uczestnicy IX Papieskiego
Rajdu Kolarskiego. Kierownikiem trasy był
Krzysztof Hoffmann. Celem rajdu było
uczczenie błogosławionego Jana Pawła
II. W tym roku grupa pojechała do Żegocina. Droga liczyła 19 km. W sanktuarium
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Żegocinie pielgrzymi wzięli udział we
mszy świętej w intencji Papieża - Polaka,
którą odprawił ks. Marek Kozica. Współorganizatorami rowerowej pielgrzymki
były: PTTK Pleszew, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Spółka SPORT Pleszew
oraz Ośrodek Kultury w Żegocinie.
(tw)

Światowy Dzień
Zdrowia w Pleszewie
„Zdrowe bicie
serca” - pod takim
hasłem 15 maja
2013r. odbyły się
w Pleszewie obchody Światowego Dnia Zdrowia.
Akcja była częścią
ogólnopolskiej
kampanii prozdrowotnej, zwracającej uwagę na
problemy z nadciśnieniem krwi jako głównej przyczyny udarów mózgu i zawałów
serca. Na terenie DPS w Pleszewie oferowano mieszkańcom bezpłatne
badania profilaktyczne. Odbyły się wykłady lekarzy - specjalistów, występy kabaretowe. Jako imprezy towarzyszące odbyły się marsz Nordic
Walking do Plant oraz wycieczka rowerowa za miasto. Organizatorami
festynu było Starostwo Powiatowe i Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Pleszewie.

Święto Prosny
2013 – otwarcie
sezonu turystycznego
Majowe Święto Prosny w Choczu zapoczątkowało tegoroczny
sezon turystyczny w Powiecie Pleszewskim. Zorganizowano rajd
rowerowy, spływ kajakowy z Bogusławia do Chocza, VI Powiatowy
Marsz Nordic Walking na nowo otwartej trasie „Doliną Prosny” oraz
wspólny piknik nad rzeką.
(tw)

(tw)

Czary - mary
okulary
Katolicka Fundacja Pomocy Humanitarnej REDEMPTORIS MISSIO podziękowała pracownikom Starostwa
Powiatowego w Pleszewie za
zaangażowanie w akcję pod
hasłem „Czary - Mary Okulary”. Pracownicy urzędu ofiarowali kilkadziesiąt par używanych okularów biednym
mieszkańcom Jamajki.
(tw)
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Na powitanie
Prezydenta RP
Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie pod
patronatem Starosty Pleszewskiego wzięła udział 8 lutego
br. w uroczystym powitaniu Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego w Kaliszu. Zdjęcia zostało udostępnione
przez Kancelarię Prezydenta RP. Pan Prezydent przyjechał na obchody Święta Służby Więziennej na Wydziale
Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu oraz na
Wielkopolskie Forum Samorządowe w pałacu w Tłokini
Kościelnej. Tematem konferencji była strategia rozwoju województwa do 2020 roku. Na oficjalne spotkanie
z prezydentem Komorowskim zostali zaproszeni m.in.
Starosta Pleszewski Michał Karalus oraz Wicestarosta
Dorota Czaplicka.
(tw)

Podziękowanie
dla pani dyrektor

Film o poecie
i powstańcu
Z okazji Dnia Kombatanta’2013 Starostwo Powiatowe w Pleszewie zorganizowało w kinie „Hel” projekcję
filmu poetycko-biograficznego o Krzysztofie Kamilu
Baczyńskim. Film obejrzeli
członków pleszewskich organizacji żołnierskich i kombatanckich oraz młodzież szkół
powiatowych.
(tw)

Szkoła Muzyczna
im. Kilara w Pleszewie
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie przyjęła imię Wojciecha Kilara - światowej sławy polskiego pianisty,
kompozytora i twórcy muzyki filmowej. Na murze szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową. Z tej okazji Starosta Pleszewski
Michał Karalus ofiarował szkole kolejny instrument muzyczny
- przepiękną trąbkę amerykańskiej firmy Getzen Company Inc.
(tw)

Zarząd i Rada Powiatu w Pleszewie pożegnały
odchodzącą na emeryturę
długoletnią wicedyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie panią Annę
Kuberę. Podczas XXVI sesji
Rady Powiatu w Pleszewie
pani Anna Kuberka otrzymała od Przewodniczącego
Rady Mirosława Kuberki
i Wicestarosty Pleszewskiego
Doroty Czaplickiej dyplom
oraz prezent - obraz z widokiem gołuchowskiego zamku.
Anna Kuberka przepracowała łącznie 42 lata. Od dawna była zawodowo związana
z samorządem powiatowym,
wcześniej pracowała m.in. na
stanowisku naczelnika wydziału komunikacji w Urzędzie Rejonowym w Pleszewie.
(tw)

VII Targi Edukacyjne Powiatu
Pleszewskiego „Salon Maturzystów”
W pierwszy dzień
wiosny odbyły się VII
Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego
„Salon Maturzystów”
w ZST w Pleszewie.
Stoiska informacyjne
dla gimnazjalistów
przygotowały uczelnie
wyższe, szkoły powiatowe, placówki oświatowe, urząd pracy,
centrum wolontariatu
oraz komenda straży
pożarnej w Pleszewie.
(tw)
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ŚWIĘTO POWIATU PLESZEWSKIEGO 2013
Święto Powiatu Pleszewskiego zostało ustanowione w 2009 roku. Przypada 6 stycznia - w katolickie Święto
Trzech Króli. Rok temu w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie poświęcono sztandar powiatu,
ufundowany przez społeczeństwo. W tym roku uroczyste nabożeństwo w intencji powiatu odbyło się w kościele
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii św. Floriana w Pleszewie.

Msza była koncelebrowana
przez trzech pleszewskich
proboszczów - ks. kanonika
Tadeusza Pietrzaka, ks.
prałata Henryka Szymca
oraz ks. kanonika Krzysztofa
Grobelnego. Księża ubrali
ornaty, podarowane przez
samorząd

Starosta Michał Karalus i Przewodniczący Rady Powiatu
Mirosław Kuberka przekazali parę skrzypiec Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Pleszewie. Instrumenty
odebrał dyrektor szkoły Sławomir Moch

Wicestarosta
Dorota Czaplicka,
Skarbnik Powiatu
Mariusz Gramala
oraz naczelnik
powiatowego
Wydziału
Organizacyjnego
Izabela Wnuk
przekazują w darze
ikonę Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy

Prof.dr hab. Andrzej Mencwel z Uniwersytetu
Warszawskiego wygłosił wykład nt. „Wychodzenia
z prowincji”, dotyczący postrzegania roli Polski
w Europie i świecie

Główne obchody święta miały miejsce po południu w auli Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Uroczysta akademia zakończyła się koncertem zespołu
„The Sunday Singers”. Kwartet z Kalisza śpiewa acapella
utwory muzyki klasycznej, jak i współczesny repertuar
rozrywkowy

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79,
Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej,
tel. 62-742-96-47,
Kancelaria Starosty, tel. 62-742-96-37,
Projekt graficzny, skład: Piotr Budnik, Piotr Kołaski
Druk:
F.U.P. „FC Druk”, Piekarzew 10a, tel. 62-741-80-24
Wydawca:
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Festyn Sportowy - XIII Wielkopolskie
Dni „STOP Uzależnieniom”
Rozgrywki sportowe szkół ponadgimnazjalnych - dziewcząt w siatkówce
i chłopców w piłce nożnej - oraz towarzyski mecz piłkarski pomiędzy Radą Powiatu w Pleszewie, a radnymi z gmin Chocz
i Czermin były głównymi punktami festynu z okazji XIII Wielkopolskich Dni
„STOP - Uzależnieniom” 2013. Zawody
odbyły się 4 czerwca br. na boiskach „Orlik” przy ul. Hallera w Pleszewie. Akcja
propagowała wśród młodzieży zdrowy
styl życia, zwracała uwagę na szkodliwość
zażywania narkotyków, palenia tytoniu
i nadużywania alkoholu. Sport i rekreacja są alternatywą dla niepożądanych
zjawisk w środowiskach młodzieżowych,
jak uzależnienia i agresja. Młodzież sięga
po używki wtedy, gdy nie ma pomysłu
na ciekawe spędzenie wolnego czasu.
Celem imprezy było więc zaangażowanie
w działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym uczniów szkół średnich
i zawodowych.
(tw)

Teatr Ewolucji
Cienia w Pleszewie
Wieczorem 7 czerwca br. na dziedzińcu pleszewskiego starostwa Teatr
Ewolucji Cienia z Poznania wystawił spektakl pt. „Fin Amore - miłość
dworna” z efektami światła, ognia
i dźwięku. To bajkowa historia pary
zakochanych, przeniesiona w świat
średniowiecza i fantastyki. Prawdziwy
zachwyt wśród publiczności wzbudziły duchy na szczudłach z pochodniami i tarczami. Tego dnia wcześniej
www.pleszew.starostwo.gov.pl

w ogrodach starostwa aktorzy wystąpili z programem edukacyjno-animacyjnym dla dzieci pt. „Podróże dookoła świata”. Przedstawienia
zorganizowała Fundacja Wspierania
Twórczości Niezależnej w ramach
projektu artystycznego „Teatr w małym mieście”, współfinansowanego
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Pleszewski.
(tw)
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