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MACIEJ MACIEJEWSKI z Dobrzycy

 Ma 39 lat. Z wykształcenia technik rolnik. Ukończył technikum rolnicze w Mar-
szewie. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 28 ha w Dobrzycy. Uprawia 
rzepak, pszenicę i kukurydzę. Hoduje świnie. Ma stado tuczników, liczące 500 sztuk. 
 Oprócz tego prowadzi działalność usługową w rolnictwie. Posiada nowoczesny 
kombajn do buraków cukrowych typu ROPA euro Tiger V8. 
 Jest członkiem PSL, Kółka Rolniczego w Dobrzycy i delegatem do  Wielko-
polskiej Izby Rolniczej. 
 Interesuje się sportem. Lubi oglądać w TV relacje z walk bokserskich i mecze 
piłki nożnej. 
 Rodzina: żona Daria, dwie córki Patrycja (18 l.) i Ania (5 l.). 

opr. T. Wojtala

MAGDALENA MIKOŁAJEWICZ z Sośnicy

 Od 9 lat jest sołtysem wsi Sośnica. Ukończyła technikum rolnicze w Marszewie. 
Ma dyplom technika - rolnika o specjalności organizacja rynku rolnego. Prowadzi 
rodzinne gospodarstwo rolne wspólnie z teściami. Mąż Dominik ma firmę stolarską. 
 Na 39 ha ziemi (31 ha własnej i 8 ha w dzierżawie) uprawiają zboża, kukury-
dzę i buraki cukrowe. Mają kombajn zbożowy Bizon, ciągniki Hurlimann, Kubota 
i Ursus C-330, agregat uprawowo - siewny i opryskiwacz. Ponadto hoduję trzodę 
chlewną - 350 szt. oraz bydło - 20 szt.
 Pani sołtys należy też do miejscowego KGW i Stowarzyszenia „Nasza Sośnica”. Jej hobby 
to praca w ogrodzie kwiatowym i warzywnym. W wolnych chwilach lubi czytać książki.
 Państwo Mikołajewiczowie mają dwójkę dzieci: córkę Marysię (15 l.) i syna 
Janka (12 l.).

JERZY POCZTA z Dobrzycy 

 Ma 52 lata. Agroprzedsiębiorca z Dobrzycy. Z wykształcenia techniki rolnik. 
Ukończył technikum rolnicze w Marszewie. Hodowca trzody chlewnej. Produkuje 
10.000 tuczników rocznie. Właściciel gospodarstw i pól uprawnych w Dobrzycy, 
Orpiszewku i Radlińcu o łącznej powierzchni 297 ha. W produkcji roślinnej stawia 
na rzepak, buraki cukrowe, kukurydzę i zboża. Posiada nowy park maszynowy m.in. 
kombajn zbożowy Claas Lexion, 2 ciągniki John Deere i agregaty uprawowo - siewne. 
 W swoim gospodarstwie stosuje nowatorską metodę siewu pasowego tzw. strip-
-till, która eliminuje tradycyjną orkę na rzecz mieszania wierzchniej warstwy gleby 
w pasach roli, w których zasiane będą rośliny. Ziemia jest spulchniana nawet do 30 cm, 
co poprawia drenaż i ułatwia wzrost korzeni na większą głębokość. Uprawa pasowa 
może odbywać się z użyciem jednej maszyny wielozadaniowej (w tym przypadku 
potrzebny jest ciągnik dużej mocy) albo wieloetapowo za pomocą kilku maszyn (ale 
wówczas niezbędna jest nawigacja satelitarna podczas kolejnych przejazdów). Me-
toda strip-till zapobiega erozji gleby, oszczędza czas pracy i daje większą wydajność. 
W Polsce jeszcze mało popularna. 
 Pan Jerzy jest członkiem Kółka Rolniczego i Bractwa Kurkowego św. Tekli 
w Dobrzycy. Jego drugą pasją po rolnictwie jest motoryzacja. Oprócz działalności 
rolniczej ma także firmę handlowo-usługową, która zajmuje się sprzedażą węgla 
i transportem ciężarowym. 
 Żona Maria prowadzi restaurację w Dobrzycy. Państwo Pocztowie mają trójkę 
dzieci; córki Anastazję (25 l.) i Kasię (23 l.) oraz syna Bartosza (16 l.)

Asystenci starostów dożynkowych

BARBARA IGNASIAK ze Strzyżewa

 Wspólnie z mężem Szymonem i synem Mateuszem prowadzi w Strzyżewie 
gospodarstwo rolno-drobiarskie. Specjalizują się w hodowli gęsi reprodukcyjnych. 
Stado liczy 2.000 sztuk. Jaja niosek trafiają do zakładów wylęgu drobiu. 
 Oprócz fermy gęsi gospodarują na 95 ha ziemi - 72 ha własnej i 23 ha dzierżawio-
nej. Uprawiają głównie pszenicę, rzepak i buraki cukrowe. Do prac w gospodarstwie 
wykorzystują kombajn zbożowy, ciągniki i maszyny rolnicze.
 Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie.
 Pani Barbara jest zamiłowana w kwiatach. Wokół swojego domu ma pełno donic 
i klombów kwiatowych. 
 Syn Mateusz (28 l.) przejmie w przyszłości rodzinne gospodarstwo. Państwo 
Ignasiakowie mają jeszcze młodszą córkę Martynę (26 l.).

Starostowie 
Dożynek Powiatowych 

2019 w Dobrzycy
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Wszyscy „za”. Wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok
 Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok dla Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego i Zarządu Powiatu w Ple-
szewie opowiedziały się wszystkie siły polityczne w Radzie Powiatu; koalicja PSL - Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej, a także kluby opozycyjne 
Prawo i Sprawiedliwość oraz Razem dla Ziemi Pleszewskiej i Wspólna Przyszłość. Zgodnie z nowymi przepisami po raz pierwszy na forum rady 
odbyła się debata na temat „Raportu o stanie powiatu”. Jeszcze przed głosowaniem nad absolutorium wszystkie kluby zadeklarowały poparcie dla 
polityki starosty i zarządu. „Za” głosowali wszyscy radni, obecni 25.VI.2019 r. na sesji Rady.              (tw) 

 Umowę koalicyjną podpisano 
26.X.2018 r. w pleszewskim staro-
stwie. Koalicja wzięła na siebie pełną 
odpowiedzialność za sprawy powiatu 
i zobowiązała się do współpracy po-
litycznej w VI kadencji (2018-2023). 
W 19-osobowej radzie koalicja ma 
większość - 10 radnych. 
 Formalne zmiany na powia-
towej scenie politycznej dokona-
ły się 20.XI.2018 r. podczas in-
auguracyjnej sesji Rady Powiatu 
VI kadencji. Sesję otworzył rad-
ny senior Zbigniew Rodek. Naj-
pierw radni złożyli ślubowanie na 
wierność Ojczyźnie, Wspólnocie 
Samorządowej i Konstytucji RP. 
Po raz pierwszy obrady były trans-
mitowane przez Internet. 

Koalicję rządzącą w Powiecie Pleszewskim po Wyborach Samorządowych’ 2018 utworzyły 
komitety Polskie Stronnictwo Ludowe i Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej oraz radny Piotr Kopczyński.

Koalicja w powiecie na VI kadencję

 W skład Zarządu Powiatu weszli 
ponadto: Marek Szewczyk (PSL), 
Radomir Zdunek (PSL) i Leopold 
Lis (MZP). 
 W nowej Radzie Powiatu Ple-
szewskiego powstały cztery kluby 
radnych: 
1) PSL (5 radnych) – przewodniczący 
Wojciech Maniak 
2) MZP (4) - przew. Andrzej Ma-
daliński
3) PiS (5)  - przew. Renata Reszel 
4) Razem dla Ziemi Pleszewskiej 
- Wspólna Przyszłość (4) - przew. 
Mirosław Kuberka 
 Poza klubami pozostał radny 
niezrzeszony Piotr Kopczyński, który 
zdobył mandat z ramienia Komitetu 
Wyborczego Pleszewskiego Stowa-
rzyszenia „Wspólna Przyszłość”, ale 
samodzielnie dołączył do koalicji 
PSL - MZP.
 Skarbnikiem Powiatu nadal jest 
Mariusz Gramala. Stanowisko Se-
kretarza Powiatu - po odejściu na 
emeryturę w 2019 roku Bogusławy 
Prażucha - objęła Urszula Balicka, 
która w ostatnim roku poprzedniej V 
kadencji pełniła funkcję wicestarosty 
po ustąpieniu Eugeniusza Małec-
kiego. 

(tw) 

Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu w Pleszewie został wieloletni Burmistrz Pleszewa Marian Adamek 
(MZP). Na jego zastępców wybrano Wojciecha Maniaka (PSL) i Piotra Kopczyńskiego. 

Stanowisko starosty ponownie objął Maciej 
Wasielewski (PSL) - starosta z V kadencji. 

Wicestarostą z rekomendacji MZP został Damian 
Szwedziak, dotychczasowy kierownik Referatu 
Zamówień Publicznych w UMiG Pleszew. 
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 Celem wdrożenia elektronicz-
nego systemu kolejkowego było 
usprawnienie pracy wydziału KM 
i skrócenie czasu oczekiwania klien-
tów na obsługę. Walorami systemu 
są: porządek, anonimowość klientów, 
poufność załatwianych spraw, bezpie-
czeństwo danych i bieżąca kontrola 
pracy.
 W starostwie zastosowano Sys-
tem Zarządzania Ruchem Klientów 
firmy QMS, używany powszech-
nie od 5 lat w wielu urzędach pu-
blicznych, placówkach pocztowych, 
bankach, szpitalach i przychodniach 
zdrowia.
 Na elektroniczny system kolejko-
wy składają się: biletomat (monitor 
dotykowy, komputer sterujący, dru-
karka termiczna i obcinacz papieru), 
wyświetlacz zbiorczy (monitor LED 
42 cale) i nagłośnienie w holu oraz 10 
stanowisk obsługi w sali operacyjnej 
wydziału KM, w tym panele przywo-
ławcze i wyświetlacze stanowiskowe 
LED, oprogramowanie oraz moduł 
rejestracji wizyt online. 
 Zasada postępowania jest pro-
sta. Rejestracja w kolejce odbywa 
się poprzez automat biletowy. Klient 
wybiera na ekranie właściwą usługę 
(np. prawo jazdy) i drukuje bilet. Na 
każdym bilecie znajdują się numer, 
data i godzina wydania, nazwa ope-
racji (symbol literowy usługi), wykaz 
stanowisk przypisanych do operacji 
i liczba oczekujących. Ponadto system 
umożliwia wcześniejszą rezerwację 
kolejki przez Internet. Klienci wzy-
wani są do sali według numerów, 

 Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu pleszewskiego została 
przeprowadzana w marcu br. w Ośrodku Szkoleniowym „Kasyno” 
CKiW OHP w Pleszewie. Przed Powiatową Komisją Lekarską sta-
wiło się 339 mężczyzn rocznika podstawowego 2000, 4 mężczyzn 
z roczników starszych 1995 - 1999, a także 12 kobiet, posiadających 
kwalifikacje przydatne w wojsku (studia medyczne, weterynaryjne, 
psychologiczne) oraz - i tu ciekawostka - 1 ochotniczka. Powiatowa 
Komisja Lekarska wykonywała czynności związane z ustaleniem 
zdolności do czynnej służby wojskowej. 324 osoby zostały zaliczone 
do kategorii wojskowej „A” (zdolne do służby czynnej w każdych 
warunkach). 32 osoby z przyczyn zdrowotnych uznano za niezdolne 
do służby (27 osób - kat. „D”, 5 osób - kat. „E”). 
 Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pleszewie: przewodni-
czący - lek. med. Adam Matuszczak, sekretarz - Marcin Mazurek 
oraz pracownik średniego personelu medycznego - Stefan Drążewski.
W tym roku komisja w Pleszewie była wizytowana przez Zespół 
Kontroli Zarządu Organizacji i Uzupełnień ze Sztabu Generalnego 
WP. Kontrola nie wykazała zastrzeżeń.                                         (tw)

MARSZ NA KOMISJĘ LEKARSKĄ

E-kolejka do Wydziału Komunikacji
W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie od kwietnia br. działa elektroniczny 
System Zarządzania Obsługą Klientów, zwany potocznie „e - kolejką”. System kosztował 40.590 zł. 

podawanych przez głośniki, a  jed-
nocześnie wyświetlanych na ekranie. 
Na tym samym ekranie wyświetlane 
są także cyklicznie wiadomości ze 
strony internetowej starostwa. 

(tw)

Uruchomienie elektronicznego systemu 
kolejkowego. Od lewej: Wicestarosta 
Damian Szwedziak, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Renata Garsztka oraz 
Starosta Maciej Wasielewski 
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Przebudowa drogi powiatowej Pleszew - Kowalew za 6 mln zł i budowa II etapu ścieżki rowerowej przy drodze 
Krzywosądów - Kuchary za 2,6 mln zł - to najważniejsze inwestycje powiatu z zakresu drogownictwa w 2019 
roku. Na wszystkie zadania drogowe Powiat Pleszewski wyda w sumie ponad 10 mln zł.

10 mln zł na drogi powiatowe
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4329P PLESZEW - KOWALEW (ul. 70 Pułku Piechoty)

 Kosztorys inwestorski wynosił 5.973.749 zł. Projekt uzyskał dotację 50% z rzą-
dowego Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycję realizuje PBH „MARZYŃ-
SKI” z Jarocina za 4.954.528 zł. Umowę podpisali 9 lipca 2019 r. dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Pleszewie Halina Meller i prezes spółki Marek Marzyński 
w obecności starosty Macieja Wasielewskiego. O kontrakt ubiegało się aż 6 firm 
budowlanych. Najdroższa oferta opiewała na 
aż 7 mln zł. Przebudowa obejmuje całą ul. 70 
pp z Pleszewa do Kowalewa 2,255 km. Ulica 
ma być poszerzona do 6 metrów. Zgodnie ze 
specyfikacją asfalt będzie układany w sposób 
jednolity tj. bez szczeliny na środku. Wzdłuż 
drogi - po przeciwnej stronie niż tory kolejowe - powstanie ciąg pieszo-rowerowy szer. 
2,6 m. Roboty drogowe ruszyły w połowie lipcu i potrwają do końca października. 

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE 4348P KRZYWOSĄDÓW - KUCHARY / II ETAP

 W czerwcu nastąpił odbiór techniczny odcinka 2,1 km Krzywosądów - Karsy.  
W Krzywosądowie powstał pierwszy z dwóch punktów postojowych dla rowerzystów 
(stacja naprawy rowerów, stojak, ławka, śmietnik). Ścieżka budowana jest w technologii 
asfaltowej i ma 2,5 m szerokości. We wrześniu gotowy będzie ostatni fragment - 0,8 km 
we  wsi Kucharki. Wykonawcą jest FHU „DROMEX” R. Pleśnierowicz z Koźminka. 
Wartość robót to 2.653.634 zł. Przypomnijmy, że I etap budowy ścieżki na odcinku  
3 km Kuchary - Kucharki został wykonany już w 2018 r. za cenę 2.761.102 zł. Cała ścieżka 
będzie miała prawie 6 km. 
 Koszt całkowity wyniesie 5.414.736. Powiat Pleszewski pozyskał na ten cel 2.999.650 
zł z WRPO 2014-2020.

Pozostałe zadania drogowe Powiatu Pleszewskiego 2019:
 Droga 4311P w Broniszewicach - 712.000 zł (powiat - 706.000 

zł, gm. Czermin - 6.000 zł) 
 Droga 5149P w Karmińcu - 450.000 zł (powiat - 315.000 zł, gm. 

Dobrzyca - 135.000 zł)
 Chodnik przy drodze 4309P w Kowalewie (etap II) - 140.000 zł 

(powiat - 70.000 zł, gm. Pleszew - 70.000 zł)
 Ciąg pieszo-rowerowy przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie 

(etap IV) - 140.000 zł (powiat - 70.000 zł, gm. Pleszew - 70.000 zł)
 Remont mostu w Brzeziu na drodze 13318P Brzezie-Janków

Zadania powierzone do realizacji gminom: 
 Ciąg ul. Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie - 734.000 zł (powiat - 367.000 

zł, gm. Pleszew - 367.000 zł)
 Sieć kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1 Maja w Choczu - 700.000 

zł (powiat - 490.000 zł, gm. Chocz - 210.000 zł)
 Chodnik przy drodze 4173P Dobrzyca - Koryta (etap III) - 300.000 zł 

(powiat - 150.000 zł, gm. Dobrzyca - 150.000 zł) 
 Chodnik wzdłuż drogi nr 4331P ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy - 50.000 

zł (powiat - 25.000 zł, gm. Dobrzyca - 25.000 zł) 

Powiat zabiega o dotacje z II rozdania FDS w 2019 roku na przebudowę: • drogi 4174P w Fabianowie • drogi 5149P w Koźmińcu • drogi 3090P  
w Gizałkach (ul. Kolejowa) • drogi 4310P w Choczu • drogi 4311P w Czerminie • drogi 4351P w Pleszewie (ul. Bogusza).

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie opracowuje dokumentacją techniczną na remonty dróg w Czerminie, Żegocinie, Marianinie, Lenartowicach, 
Suchorzewie, Galew - Dobrzyca, Chocz - Białobłoty, Krzywosądów - Kucharki oraz projekt przebudowy mostu w Bogusławiu. 

(tw) 



7w w w. p o w i a t p l e s z e w s k i . p l
Biuletyn Powiatowy Nr 1 (32) wrzesień 2019 OŚWIATA

 W tym roku Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Pleszewie świętowało Jubileusz 100-lecia. Odby-
ły się: Gala Jubileuszowa w Domu Parafialnym z koncertem 
absolwentów, wystawa w Muzeum Regionalnym i „Biesiada 
100-lecia” w restauracji „Baks”. Z okazji jubileuszu ukazała się 
także ciekawa książka pt. „Życiorysy lokalne. Piszemy pleszewskie 
biografie”. To efekt współpracy LO i Wydziału Filologii Polskiej 
i Klasycznej UAM Poznań. Autorami są licealiści, a bohaterami 
książki Pleszewianie: małżeństwo woźnych ze SP nr 2 Jan i Tekla 
Wujsowie, poeta Jerzy Gościniak, nauczyciel Dominik Wabiń-
ski, malarka Małgorzata Jenerowicz, autorka grafik i ikon Anna 
Markiewicz, kolekcjoner banknotów i monet Piotr Świderski oraz 
kolarz Gracjan Szeląg. Publikacja została wydana przez LO przy 
współpracy UAM i wsparciu Starostwa Powiatowego. Premiera 
odbyła się 11 czerwca 2019 r. w auli LO.                            (tw) 

 W wakacje przeprowadzono niezbędne prace remontowe w szko-
łach. W Zespole Placówek Specjalnych wyremontowano pomieszczenia, 
pozyskane od Domu Dziecka. W ZST wykonano prace adaptacyjne 
dodatkowych klas lekcyjnych. W budynku dydaktyczno-socjalnym CKP 
dostosowano pomieszczenia sanitarne oraz korytarze do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Koszt robót to blisko 100.000 zł, w tym 20.272 zł 
pozyskano z PFRON-u w ramach Programu Wyrównywania Różnic 
Między Regionami III, obszar 8. likwidacja barier architektonicznych 
w urzędach i placówkach edukacyjnych.                                           (tw) 

 Dwie pleszewskie szkoły ZSU-G i ZST podpisały listy intencyjne 
o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster Kotlarski w zakresie edukacji 
zawodowej i zatrudnienia absolwentów. Porozumienia podpisali: Starosta 
Pleszewski Maciej Wasielewski, dyrektor ZSU-G Iwona Kałużna i dy-
rektor ZST Artur Kukuła, a ze strony klastra prezes Marek Kaczmarek 
i członek zarządu Sławomir Śliwa.          (rc) 

 Dwa razy większą liczbę miejsc w szkołach średnich i branżo-
wych - łącznie aż 960 – przygotował Powiat Pleszewski na przyjęcie 
podwójnego rocznika uczniów - absolwentów szkół podstawowych 
i zlikwidowanych gimnazjów. W pierwszym terminie naboru (16 VII) 
do szkół powiatowych zakwalifikowało się 869 kandydatów. Liczba 
niezakwalifikowanych - 72 osoby. Do 24 VII swój wybór potwierdziło 
725 kandydatów. To umożliwia utworzenie 25 klas pierwszych. I tak: 
najwięcej kandydatów złożyło podania do technikum w ZST - 278. 
„Szkoła na Zielonej” może otworzyć aż 9 klas w 7 zawodach technika: 
pojazdów samochodowych, żywienia i gastronomii, handlu, ekono-
mii, informatyki, logistyki i mechatroniki. W Branżowej Szkole I st. 
w ZSU-G od września naukę rozpocznie 234 nowych uczniów w 8 
klasach wielozawodowych. W LO im. Staszica będzie się uczyć 213 
pierwszoklasistów w 8 oddziałach. Do końca wakacji miała trwać 
jeszcze procedura uzupełniająca dla uczniów, którzy nie dostali się 
do żadnej szkoły lub zdali egzaminy poprawkowe. 

(tw)

 Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie otrzymał tytuł 
„Szkoły Niepodległej”. Certyfikat odebrał nauczyciel historii Robert Kuźdub 
8 lutego 2019 r. podczas uroczystej gali dla uczestników programu ZHR 
„Niepodległa 1918-2018” w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. 
Konkurs trwał od września 2017 do grudnia 2018 roku. Uczestniczyło 
w nim 400 szkół z całej Polski. Certyfikat zdobyło 215 szkół, w tym 6 
z Wielkopolski m.in. ZSU-G z Pleszewa. Laureaci zrealizowali 7 zadań 
z zakresu historii Polski.                  (tw) 

Lokalne życiorysy. 
100-lat liceum Staszica

Współpraca z Klastrem Kotlarskim

ZSU-G „Szkoła Niepodległa”

Remonty w szkołach

Gotowi na podwójny rocznik 
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 Pleszewskie Centrum Medyczne zachęca mieszkańców do udziału 
w bezpłatnych programach profilaktycznych: badań przesiewowych raka 
jelita grubego (kolonoskopia), profilaktyki retinopatii cukrzycowej oraz 
wczesnego wykrywania raka piersi (mammografia).  8 sierpnia br. w szpi-
talu odbyła się na ten temat konferencja prasowa, w której uczestniczyli: 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Prezes Zarządu PCM Sp. 
z o.o. Błażej Górczyński, dyrektor ds. medycznych i ordynator Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego dr n. med. Ryszard Bosadzki, ordyna-
tor Oddziału Onkologicznego lek. med. Zbigniew Olejak, ordynator 
Oddziału Chirurgii lek. med. Paweł Przybył, specjalista w dziedzinie 
diabetologii lek. med. Barbara Śliwińska - Knast oraz koordynatorka 
programu badań jelita grubego Magdalena Żarnowska.                 (tw)

 W Pleszewskim Centrum 
Medycznym przy Oddziale Kar-
diologicznym powstała nowocze-
sna Pracownia Elektrofizjologii. 
Budowa i wyposażenie pracow-
ni kosztowały ponad 3,4 mln zł. 
Źródła finansowania: środki wła-
sne spółki PCM, dotacja 1 mln zł 
z rezerwy celowej Ministerstwa 
Zdrowia oraz 250.000 zł z budżetu 
Powiatu Pleszewskiego. Pracow-
nia Elektrofizjologii jest wypo-
sażona w nowoczesną aparaturę 
medyczną do badań elektrofizjo-
logicznych i angiografii cyfrowej 
oraz stół zabiegowy. W pracow-
ni prowadzane są zabiegi ablacji, 
elektrofizjologii i elektroterapii tj. 
wszczepiania stymulatorów i kar-
diowerterów.  Pacjenci nie będą 
musieli wyjeżdżać już do innych 

ośrodków medycznych. Pierwsze 
zabiegi ruszyły już w czerwcu tego 
roku. Dzięki tej aparaturze PCM 
zapewnia pacjentom z chorobami 
serca pełną i kompleksową opiekę 
kardiologiczną. 
 Oficjalne otwarcie pracowni 
odbyło się 12 czerwca 2019 roku. 
Przecięcia symbolicznej wstęgi do-
konali: Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski, Prezes Pleszewskiego 
Centrum Medycznego Sp. z o.o. 
Błażej Górczyński, Ordynator 
Oddziału Kardiologicznego dr  
n. med. Tomasz Wardęga, Dy-
rektor Wielkopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu 
Agnieszka Pachciarz oraz Kierow-
nik Delegatury WUW w Kaliszu 
Anna Zarębska. 

(tw)

 Po ośmiu latach przerwy, po licznych apelach i protestach podstawowy 
Zespół Ratownictwa Medycznego 1 kwietnia 2019 r. powrócił do miejsca 
dawnego bazowania w Gizałkach!  Przypomnijmy: w 2010 roku Wojewoda 
Wielkopolski zdecydował o przesunięciu karetki z Gizałek do Pyzrd. Z tą 
decyzją nie pogodziły się ani władze Powiatu Pleszewskiego, ani mieszkańcy, 
ani środowisko medyczne. Podjęto szereg działań o przywrócenie karetki. 
Petycję w tej sprawie podpisało wówczas 20 tysięcy mieszkańców powiatu.  

(tw)

 Inwestycja polegała na grun-
townym remoncie budynku oraz 
budowie nowego skrzydła - trzy-
kondygnacyjnego biurowca o po-
wierzchni 770 m2. Cała komenda 
po rozbudowie ma 1.900 m2 po-
wierzchni biurowej, magazynowej 
i technicznej. Powstały m.in.: po-
czekalnia dla interesantów, biura, 
pokoje przesłuchań, pokój okazania, 
magazyn broni, składnica akt, sala 
ćwiczeń, pomieszczenia socjalne oraz 
szatnie. Komenda została wyposażo-
na w nowy sprzęt teleinformatyczny, 
a także w windę dla osób niepełno-
sprawnych i kamery monitoringu 
wizyjnego. Koszt modernizacji wy-
niósł 5,5 mln zł. Oficjalne otwar-

cie komendy odbyło się 27 marca 
2019 roku. Symbolicznego otwarcia 
dokonał Komendant Wojewódzki 
Policji insp. Piotr Mąka. Komen-
dant Powiatowy Policji w Plesze-
wie insp. Roman Pisarski określił 
inwestycję jako wielki sukces, który 
zbiegł się z 100. rocznicą utwo-
rzenia polskiej Policji Państwowej. 
Starosta Pleszewski Maciej Wasie-
lewski przekazał czek 30.000 zł na 
dofinansowanie zakupu nowego 
radiowozu. W 2017 roku Powiat 
Pleszewski przekazał Funduszowi 
Wsparcia Policji 20.000 zł na koszty 
opracowania projektu rozbudowy 
komendy w Pleszewie. 

(tw) 

Nowoczesna Komenda 
na 100-lecie policji

Niespełna rok trwała modernizacja i rozbudo-
wa Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Karetka wróciła do Gizałek

Najważniejsza profilaktyka. 
Jak walczyć z rakiem?

Kardiologia zyskała pracownię 
Elektrofizjologii
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 Był to już XI finał konkursu na Sportowca 
Roku Ziemi Pleszewskiej. Doroczna Gala Ple-
szewskiego Sportu odbyła się 27 lutego w kinie 
„HEL”. Tym razem konkurs zdominowała ko-
szykówka. 
 Najlepszym Sportowcem’ 2018 w kat. senior 
został koszykarz Alan Urbaniak. II m. zajęła 
zawodniczka karate Magdalena Godlewska. 
Na III lokacie uplasował się jej klubowy kole-
ga - karateka Dawid Sobkowiak. Zwycięzcy 
otrzymali czeki, ufundowane przez starostwo 
i BS Pleszew, a nagrody wręczył Starosta Ple-
szewski Maciej Wasielewski.
 Najlepszym Sportowcem Ziemi Pleszew-
skiej’ 2018 w kat. junior został także koszykarz 
KS Kosz Pleszew - Maksymilian Adamski. II 
miejsce zajął szachista Klubu Szachowego „Orły 
Pleszew” Gabriel Baszczyński. III miejsce przy-
znano pływaczce z Klubu Sportowego „Rekiny 
Pleszew” Nelly Grali. Nagrodzeni otrzymali 
czeki na sprzęt sportowy, ufundowane przez 
UMiG Pleszew i BS Pleszew. Nagrody wręczyła 
Sekretarz MiG Pleszew Ewa Świątek. 
 Trenerem 2018 Roku kapituła wybrała 
szkoleniowca Klubu Sportowego Kosz Ple-
szew Krzysztofa Cnotliwego. Tytuł Działacza 
Sportowego 2018 zdobył Jacek Wypuszcz 
- nauczyciel WF, wicedyrektor ZSP nr 1, 
współtwórca Olimpiady PPL, instruktor pły-
wania, założyciel i  trener sekcji pływackiej 
w Parku Wodnym „Planty”, współorganizator 

Stypendia Starosty  Pleszewskiego
20 uczniów i absolwentów 
szkół powiatowych 
otrzymało stypendia za 
wysokie wyniki w nauce 
i sukcesy edukacyjne. 
Nagrody finansowe 
Starosty Pleszewskiego 
wręczono jak co roku 
na gali Święta Powiatu 
Pleszewskiego. 

 „Najlepszy uczeń gimnazjum” - Piotr Krzyszow-
ski, Zuzanna Klötzel, Olga Jagielska (Gimna-
zjum Dwujęzyczne),
 „Najlepszy uczeń szkoły ogólnokształcącej” - Dag-

mara Bielerzewska, Klaudia Kaźmierska, Kamil 
Kałużny (I LO im. Stanisława Staszica), 
 „Najlepszy uczeń Technikum” - Noemi Drążewska, 

Dawid Budziński, Aleksandra Melka (Techni-
kum Nr 1 / ZST Pleszew), 
 „Najlepszy uczeń szkoły zawodowej” - Mateusz 

Walendowski, Patrycja Woźniak, Remigiusz 
Walczak (Branżowa Szkoła I st. Nr 2 im. Hipolita 

Cegielskiego / ZSUG Pleszew), 
 Kategoria otwarta: Jacek Twardowski (ZPS 

Pleszew), Barbara Janiak z Pleszewa, Filip Grad 
z Koźmińca, Zuzanna Szczepaniak z Korzkiew, 
Anna Klötzel z Pleszewa, Mikołaj Łukomski z 
Pieruch (I LO im. Staszica), Milena i Sandra 

Jędrzejak ze Strzyżewa (zawodniczki MUKS 
„Victoria” Jarocin).
 Stypendia wręczyli Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu w 
Pleszewie Marian Adamek. 

(tw)

Gala Sportowca Roku 2018

i  sędzia Mistrzostw Pleszewa w Pływaniu, 
współorganizator biegów amatorskich i ulicz-
nych. Tytuł Imprezy Sportowej’ 2018 zdobył 
100. Maraton Ryśka Andersza. Promotorem 
Pleszewskiego Sportu okrzyknięto Hotel - 
Karczmę „Stara Stajnia” w Zawidowicach 
za współorganizację biegów przełajowych 
i marszów Nordic Walking z cyklu „Korona 
Wielkopolski”. Po raz trzeci przyznano także 

tytuł Seniora Pleszewskiego Sportu. Nagrodę 
odebrał nauczyciel WF-u w ZST w Pleszewie, 
trener lekkiej atletyki w LKS OSiR Pleszew 
Bernard Woźniak. 
 Współorganizatorami uroczystości byli: 
UMiG Pleszew, Starostwo Powiatowe w Ple-
szewie, Spółka SPORT Pleszew oraz Bank 
Spółdzielczy w Pleszewie. 

(tw)



NAGRODY w w w. p o w i a t p l e s z e w s k i . p l
Biuletyn Powiatowy Nr 1 (32) wrzesień 201910

 Na tegorocznej gali finałowej Konkursu Gospodarczo-Samorządowego 
„Hity Regionów Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej 2018” Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska Kowalew - Dobrzyca zdobyła nagrodę „Platynowego Hitu” 
za Produkt Roku 2018 - linię serów topionych o doskonałych walorach 
smakowych i jakościowych, produkowanych w oparciu o wieloletnią tra-
dycję. Sukces doceniły również władze Powiatu Pleszewskiego. Podczas 
V sesji Rady Powiatu w Pleszewie, 2 kwietnia 2019 r. Prezes Zarządu 
OSM Kowalew - Dobrzyca Andrzej Forycki odebrał okolicznościowy 
grawerton z rąk Starosty Macieja Wasielewskiego i Przewodniczącego 
Rady Mariana Adamka. 

(tw)

Wawrzyn dla Sióstr 
Dominikanek 
z Broniszewic
 Siostry ze Zgromadzenia św. Dominika, 
prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Broni-
szewicach, zostały uhonorowane nagrodą Unii 
Wielkopolan - WAWRZYNEM PRACY OR-
GANICZNEJ im. EMILII SCZANIECKIEJ. 
Statuetkę odebrała siostra dyrektor Regina Dorota 
Krzesz. Gratulacje laureatkom złożył Starosta 
Pleszewski Maciej Wasielewski. Gala wręczenia 
nagród odbyła się w Sali Białej Poznańskiego Ba-
zaru na zakończenie VIII Dni Pracy Organicznej. 
Poznań, dn. 11 kwietnia 2019 roku.               (tw) 

 Tadeusz Stefaniak został laureatem Nagrody Honorowej Starosty 
Pleszewskiego im. Artura Szenica. Statuetkę otrzymał „za szczególne 
osiągnięcia w wieloletnim zarządzaniu Pleszewskim Centrum Medycznym 
Sp. z. o.o oraz wybitną działalność na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej 
w Powiecie Pleszewskim”. Tadeusz Stefaniak był w latach 2012-2019 
Prezesem Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., wcześniej 
wiceprezesem i dyrektorem ds. technicznych szpitala. Ceremonia 
wręczenia trofeum odbyła się 2 kwietnia 2019 r. podczas V sesji Rady 
Powiatu w Pleszewie VI kadencji. Brazową statuetkę - popiersie starosty 
Artura Szenica - wraz z aktem nadania tytułu listem gratulacyjnym 
wręczyli laureatowi Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Marian Adamek. 

(tw) 

Statuetka Szenica 
dla Tadeusza StefaniakaGratulacje dla 

OSM Kowalew - Dobrzyca
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 Drużyna Gimnazjum im. Jana Pawła II z Kowalewa zdobyła tytuł mistrzowski 
i Puchar Starosty w IV POWIATOWYM TURNIEJU GIER KOMPUTE-
ROWYCH LEAGUE OF LEGENDS. Druga była drużyna Gimnazjum Nr 
2 w Pleszewie, a trzecie miejsce zajęli gospodarze – Gimnazjum Dwujęzyczne 
im. Stanisława Staszica. Z roku na rok pleszewski turniej w LoL cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem miłośników e-sportu. W tym roku zgłosiło się aż 
18 drużyn. Turniej trwał aż trzy dni 20-22 marca 2019 r. (kwalifikacje, eliminacje 
i finał). Sędzią głównym był nauczyciel matematyki z LO Damian Sołtysiak. 
W roli spikerów wystąpili Maciej Matyaszczyk i Igor Nowak. Pomysłodawcą 
i koordynatorem turnieju jest inspektor ds. promocji Robert Czajczyński ze 
starostwa powiatowego. Dyplomy, medale oraz puchar wręczyli laureatom Wi-
cestarosta Damian Szwedziak oraz dyrektor LiG Lilla Deleszkiewicz. 

(tw) 

 Za nami jubileuszowy X MŁODZIEŻOWY TURNIEJ RATOWNICZY 
pod patronatem Starosty Pleszewskiego. W kat. szkół podst./gimn. zwyciężyła 
szkoła z Gizałek, a w kat. szkół średnich wygrał obrońca tytułu z poprzedniego 
roku - Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU z Marszewa. Indywi-
dualnie najlepsi byli Majka Majdecka z Gizałek oraz Eryk Swędrowski z ZSUG 
Pleszew. Turniej odbył się 25 kwietnia br. w komendzie PSP. Nagrody wręczyli 
wicestarosta Damian Szwedziak, komendant PSP Roland Egiert oraz prezes 
ZOSP RP w Pleszewie Zbigniew Serbiak. Współorganizatorzy turnieju: Staro-
stwo Powiatowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy PCM, KP PSP Pleszew, ZOSP 
RP Pleszew. 

(tw) 

Eliminacje XXIII Turnieju Motoryzacyjnego 
 W kwietniu br. na terenie ZSU-G w Pleszewie odbyły się 
rejonowe eliminacje do XXII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁO-
DZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO dla 
powiatów płd. Wielkopolski. Najlepsza okazała się ekipa z ZST 
Pleszew. Ponadto Jacek Maciejewski z ZST został indywidualnym 
mistrzem konkursu. Eliminacje przeszło łącznie 7 drużyn. Sędzią 
głównym była naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Ple-
szew podinsp.. Anita Piechocka. Organizatorzy turnieju: PZMot. 
Kalisz, KPP Pleszew, Delegatura Kuratorium Oświaty w Kaliszu, 
WORD Kalisz, Starostwo Powiatowe w Pleszewie.                 (tw) 

Narysować „Zapobiegajmy pożarom!”
 W starostwie odbył się powiatowy etap strażackiego kon-
kursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom!”. Orga-
nizatorem były Związek OSP i powiatowe Biuro Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Jury wyróżniło 21 uczniów 
i przedszkolaków. Nagrody wręczyli: Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski, prezes ZOSP Pleszew Zbigniew Serbiak, sekre-
tarz OP ZOSP Waldemar Melerowicz oraz Z-ca Komendanta 
PSP Robert Kaczmarek.                  (tw) 

Olimpiada wiedzy konsumenckiej
 Biuro Powiatowego Rzecznik Konsumentów zorganizowało 
szczebel powiatowy XV WIELKOPOLSKIEJ OLIMPIADA 
WIEDZY KONSUMENCKIEJ. Konkurs odbył się 6 marca 
2019 r. w ZSUG. Laureaci: I m. - Kinga Bargenda (ZST), II 
m. - Piotr Krzyszowski (LO), III m.- Łukasz Werden (ZSP-P 
CKU Marszew). Dyplomy i nagrody wręczyli Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Małgorzata Nadera i Wicestarosta Pleszewski 
Damian Szwedziak.                                                                (tw)

X Turniej Ratowniczy 
w Pleszewie

IV Turniej League of Legends 
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Święto Wojska Polskiego. 
99. rocznica Bitwy Warszawskiej’ 1920
 Obchody Święta WP w Pleszewie odbyły się pod pomnikiem „Chwały Ar-
tylerzystów” na Placu im. Płk Mieczysława Mozdyniewicza  w dn. 14 sierpnia 
- w przeddzień 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej’ 1920. Wartę pod pomnikiem 
objęli rekonstruktorzy i harcerze. Apel poprowadził Wiceprezes Związku Żoł-
nierzy WP koło nr 4 w Pleszewie kpt. Jacek Tomczak, a mowę okolicznościo-
wą wygłosił prezes ppłk. Ryszard Wiliński. Kwiaty od powiatu złożył Starosta 
Pleszewski Maciej Wasielewski w asyście Członka Zarządu Leopolda Lisa i 
Z-cy Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Tomasza Mimiera. 

(tw)

Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej 
 Delegacja władz powiatowych i miejskich 12 kwietnia br. złożyła wiązanki kwiatów 
pod „Tablicą katyńską” na Murze Pamięci przy kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela  
w Pleszewie. Hołd Pleszewianom, zamordowanym w Katyniu przez NKWD oddali: Sta-
rosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Wicestarosta Damian Szwedziak, Wiceburmistrz 
Pleszewa Izabela Świątek oraz dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak. 

(tw)

Narodowe Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”
 Z okazji Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca br. na cmentarzu przy ul. 
Kaliskiej w Pleszewie delegacja władz samorządowych złożyła wiązanki kwiatów 
na grobie ś.†p. mjr. Edwarda Błaszczaka ps. „Grom” (1915-1976) - oficera WP, 
d-cy oddziału AK na Zamojszczyźnie, działacza PSL i więźnia politycznego 
okresu stalinowskiego, kawalera VM. W delegacji szli: Wicestarosta Damian 
Szwedziak, inspektor Robert Czajczyński ze starostwa, kierownik Wydziału 
Promocji UMiG w Pleszewie Anna Bogacz oraz dyrektor DK Przemysław 
Marciniak.                         (tw)

Koniec wojny. Narodowe Święto 
Zwycięstwa i Wolności
 8 maja br. w rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i zakończe-
nia II wojny światowej przedstawiciele władz miasta i powiatu; Z-ca Burmi-
strza Pleszewa Andrzej Jędruszek, naczelnik powiatowego Wydziału Oświaty 
Sławomir Sobczyk, kierownik powiatowego Biura Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Krzysztof Zawada oraz dyrektor muzeum regionalnego Adam 
Staszak złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar niemieckiego bombar-
dowania lotniczego na Pleszew w pierwszym dniu wojny.                              (tw)

63 dni chwały. 75. rocznica 
Powstania Warszawskiego’ 1944
 Apel pamięci pod tablicą Polski Walczącej w Pleszewie z okazji 75. 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowała Drużyna 
Tradycji 70 Pułku Piechoty. Delegacje władz i instytucji samorządowych, 
organizacji wojskowych, kombatanckich, społecznych i politycznych złożyły 
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicą. W imieniu władz powiatu 
kwiaty złożyli Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Wicestarosta 
Damian Szwedziak, a w imieniu władz miejskich  Wiceburmistrz Pleszewa 
Andrzej Jędruszek. 

(tw) 
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 Wyjątkowy Dzień Dziecka odbył się w tym roku 
z ogrodach szpitala PCM. Inicjatorami festynu byli 
ratownicy medyczni Dominik Kołaski, Piotr Kra-
marczyk i Grzegorz Grytka. Ratownicy odwiedzili 
wcześniej szereg szkół i przedszkoli w ramach pro-
gramu „Ratownicy medyczni dzieciom”. Festyn miał 
istotny walor edukacyjny. Poprzez zabawę i ćwiczenia 
uczono dzieci, jak prawidłowo reagować w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Były m.in. zabawy, 
animacje i konkurencje sportowe, pokazy sprzętu 
ratowniczego. W organizację imprezy zaangażowały 
się służby, organizacji społeczne, starostwo, szkoły, 
instytucje i sponsorzy.                 

(tw)

 W tym roku gospodarzem WDSU 
były Zespół Szkół Usługowo-Gospo-
darczych oraz Liceum i Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica, sąsiadujące ze 
sobą przy ul. Poznańskiej w Pleszewie. 
Impreza odbyła się 31 maja 2019 roku 
na „Orliku”. Mistrzostwa Powiatu Ple-
szewskiego dziewcząt w piłce koszykowej 
wygrała drużyna ZST, II miejsce zajął 
ZSU-G, a III licealistki ze „Staszica”. 
I miejsce w turnieju piłkarskim chłop-
ców zajęła reprezentacja ZSP-P CKU 
z Marszewa, II m. - drużyna ZSU-G, 
a III m. - LO. Samorządowcy powiatu 
i miasta rozegrali towarzyski turniej piłki 
siatkowej. Wygrali pracownicy starostwa 
przed ekipą UMiG Pleszew i Rady Po-
wiatu. 
 Jedną z atrakcji WDSU’2019 była 
7-metrowa ścianka do wspinaczki. Ra-
townicy SOR urządzili naukę pierwszej 
pomocy. Ratownicy WOPR Pleszew 
pokazali swój najnowszy nabytek - skuter 
wodny z platformą ratunkową. Czynne 
były stoisko promocji zdrowia z PSS-
-E i mobilny punkt książki z Biblioteki 
Pedagogicznej. 
 Organizatorami WDSU’2019 było 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie przy 
współpracy ZSU-G i LO. Wielkopol-
skie Dni „STOP - Uzależnieniom” od-
bywają się od 19 lat. Celem imprezy 
jest przestrzeganie młodzieży przed 
uzależnieniem od alkoholu, nikotyny, 
narkotyków, dopalaczy i Internetu. 

(tw) 

STOP nałogom! 
Wybierzmy sport i zdrowie

Rozgrywki w piłce nożnej i koszykowej, ścianka 
wspinaczkowa, turniej siatkarski samorządowców, zabawy 
sprawnościowe i konkursy, lekcje pierwszej pomocy, 
prezentacja sprzętu ratownictwa wodnego, stoisko 
promocji zdrowia i punkt biblioteczny… Tak przebiegały 
XIX WIELKOPOLSKIE DNI „STOP - UZALEŻNIENIOM”.

Teatr a profilaktyka uzależnień

 Teatr „Kurtyna” z Krakowa wystawiła w ple-
szewskich szkołach powiatowych przedstawienie 
edukacyjno-profilaktycze pt. „Wyzwanie”. Tematem 
spektaklu  były negatywne skutki picia alkoholu, 
zażywania środków psychoaktywnych, uzależnienie 
od telefonów komórkowych i Internetu, zagrożenia 
w mediach społecznościowych, problemy agresji i cy-
berprzemocy. Przedstawienie obejrzało łącznie 350 
uczniów z trzech szkół: ZST, ZSU-G i LO. Spektakl 
przygotowano na zlecenie starostwa w ramach progra-
mu profilaktyki uzależnień.                                 (tw)

Biała sobota w szpitalu

 Lista zarejestrowanych chętnych - niemalże 
200 osób, wykonanych badań - 400, porad i konsul-
tacji - 220. To efekt „Białej soboty”, zorganizowanej 
6 kwietnia br. z okazji Światowego Dnia Zdrowia 
wspólnie przez Starostwo Powiatowe, Pleszewskie 
Centrum Medyczne i Powiatową Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną.                                   (tw) 

Dzień Dziecka z ratownikami



SPORT  i REKREACJA w w w. p o w i a t p l e s z e w s k i . p l
Biuletyn Powiatowy Nr 1 (32) wrzesień 201914

 Wicestarosta Pleszewski Da-
mian Szwedziak oficjalnie ogłosił 
otwarcie Sezonu Turystycznego’ 2019 
w Powiecie Pleszewskim 5 maja na 
dorocznym ŚWIĘCIE PROSNY. 
W pierwszym tegorocznym spływie 
kajakowym rzeką Prosną na odcinku 
Chocz – Gizałki popłynęło 50 kajaka-
rzy. Odbyły się Zawody Wędkarskie 
o Puchar Starosty Pleszewskiego. 
W Nowej Wsi nad Prosną zorga-
nizowano tradycyjny festyn gminny. 
Młodzież startowała w zawodach 
biegowych. Przeprowadzono zawody 
sportowo-pożarnicze gminy Gizałki, 

 Był to już XV KOLARSKI RAJD PAPIESKI w Pleszewie. 7 kwiet-
nia br. rowerzyści wyruszyli sprzed Starostwa Powiatowego na trasę 10 
km po okolicach miasta. Po drodze zwiedzili Muzeum Rzemiosła przy ul. 
Podgórnej. Modlili się na mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej. Rajd zakończył się spotkaniem w Domu Rzemiosła. Ideą rajdu 
było uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II - Honorowego Obywatela 
Pleszewa. Organizatorzy rajdu: PTTK Pleszew, Grupa Rowerowa MMAK, 
SPORT Pleszew Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Biuro Tu-
rystyki Gaedig-Reisen i Zajazd „Lotos”. 

(tw)

 Starostwo Powiatowe w Pleszewie zajęło VII miejsce (na 18 drużyn) 
w kat. OPEN na tegorocznej Olimpiadzie Sportowej PPL. Zawodnicy 
starostwa świetnie wypadli w czterech konkurencjach: w bowlingu za-
jęli III miejsce, w darta - III m., w strzelaniu - IV m. i w przeciąganiu 
tira - III m. Drużyna powiatowa zdobyła łącznie 156 punktów. Skład 
ekipy: Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak w roli kapitana, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Maniak, radny Mirosław 
Kuberka, pracownicy urzędu Piotr Fabisz, Krzysztof Zawada, Barbara 
Kuszewska, Marcin Mazurek, Jarosław Leśniewski oraz Michał Balcer. 
Pleszew, 8 czerwca 2019 roku. 

(tw)

XV Kolarski Rajd 
Papieski w Pleszewie

Drużyna powiatu 
na Olimpiadzie PPL

Piastowie i Wikingowie na Święcie Prosny
które wygrała jednostka OSP Kolonia 
Ostrowska - Świerczyna. Najwięk-
szą atrakcją święta był obóz kultury 
słowiańskiej, w tym pokazy średnio-
wiecznych rzemieślników oraz walk 
wojów piastowskich i wikingów. 
 Współorganizatorzy: Powiat 
Pleszewski, Gmina Gizałki, Klub 
Kajakowy LOK „Prosna”, WOPR 
Gołuchów, PZW Chocz, PTTK 
Pleszew, OSP Gizałki, LGD LE-
ADER+, Stowarzyszenie „Wspólnie 
dla Przyszłości” oraz Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Gizałki. 

(tw)
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 Celem festiwalu jest promocja 
szkolnictwa zawodowego i propa-
gowanie zatrudnienia w rzemiośle, 
handlu i usługach. 
 Oficjalnego otwarcia dokonali: 
Wicestarosta Pleszewski Damian 
Szwedziak, Z-ca Burmistrza Plesze-
wa Izabela Świątek, Przewodniczący 
Rady Izby Rzemieślniczej w Kaliszu 
Olgierd Rusinek, Starszy Cechu Rze-
miosł Różnych w Pleszewie Sławomir 
Pisarski, Dyrektor Departamentu 
Edukacji i Nauki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu Dorota Kinal oraz 
dyrektor ZSU-G w Pleszewie Iwona 
Kałużna. 
 Na targach promowano nastę-
pujące zawody: piekarza, cukiernika, 
wędliniarza, stolarza, tapicera, malarza, 
murarza, szklarza, hydraulika, kafel-
karza, dekarza, ślusarza, elektryka, 
mechanika pojazdowego, fryzjera i ko-
smetyczkę. Swoje stoiska reklamowe 
zorganizowały organizacje gospodar-
cze, instytucje kształcenia zawodowe-

go i firmy: CKP, CKiW OHP, Klaster 
Kotlarski, firmy TEKNIA, NESTLE, 
SPOMASZ Pleszew S.A., OSM Ko-
walew - Dobrzyca. Dodatkowe atrak-
cje dla dzieci przygotowały Centrum 
Zabawy i Nauki „Paidi” oraz Świetlica 
Środowiskowa. Odbyły się warsztaty 
rękodzieła artystycznego, garncarstwa 
i wyrobów ozdobnych z papieru. Jedną 
z ciekawostek był pokaz zabytkowego 
samochodu marki Polski Fiat 508 
III (rok produkcji 1937) z kolekcji 
Zdzisława Siereckiego. 
 Wydarzeniem towarzyszących 
festiwalu była konferencja w kinie 
„Hel” nt. „Kształcenie zawodowe - wy-
zwania rynku pracy”, przygotowana 
przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego 
z Kalisza. 
 Targi odbyły się 9 maja br. na 
terenach ZSU-G Pleszewie. Współ-
organizatorzy: Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie, UMiG Pleszew, Cech 
Rzemiosł Różnych. 

(tw) 

 Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsię-
biorczości w Pleszewie  przyjął nowy sztandar i zdobył 
Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla 
Rzemiosła Polskiego”. Walne Zgromadzenie członków CRR 
MiŚP w Pleszewie, 12 kwietnia br. 

(tw)

Cech rzemieślniczy 
z nowym 
sztandarem

Ponad 30 stanowisk zawodowych, stoisk 
promocyjnych firm i branż. Lokalni przedsię-
biorcy i rzemieślnicy pokazali swój potencjał 
na VI Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie. 

VI Wielkopolski Festiwal 
Rzemiosła w Pleszewie
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 Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Powiatu Pleszew-
skiego w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, którą koncelebrowali 
ks. proboszcz Krzysztof Guziałek i ks. senior Henryk Pietrzak. 

IX ŚWIĘTO 
POWIATU 
PLESZEWSKIEGO 

Tradycyjnie 6 stycznia Powiat Pleszewski 
obchodził swoje święto na pamiątkę 
ogłoszenia niepodległości i ustanowienia 
polskiej administracji w Pleszewie w Święto 
Trzech Króli z 1919 roku. 

 Na cmentarzu przy kościele św. Floriana w Pleszewie delegacja władz 
powiatu z towarzyszeniem pocztu sztandarowego złożyła wiązanki kwiatów 
na grobie przedwojennego Starosty Pleszewskiego ś.+p. dr Władysława 
Wieczorka.

 Po raz pierwszy okolicznościowa gala z okazji Święta Powiatu Pleszew-
skiego odbyła się w nowej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Gospodarzami uroczystości byli 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu 
w Pleszewie Marian Adamek, a poprowadziła ją Anna Bogacz. Gośćmi 
honorowymi byli: Wiceminister Rozwoju Andżelika Możdżanowska, 
Senator RP Andrzej Wojtyła oraz Wicemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski. 

 Obchodom towarzyszyła promocja książki pt. „Przyroda parków pod-
worskich Powiatu Pleszewskiego” autorstwa Przemysława Żurawlewa, 
wydanej przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie, a współfinansowanej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Dr Błażej Osowski z Pracowni Dialektologicznej Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu wygłosił wykład na temat 
„Projekt słownika gwary pleszewskiej”.

 Święto Powiatu było okazją do wręczenia nagród i stypendiów. Tegorocz-
nym laureatem Nagrody Honorowej Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica 
została firma FAMOT Pleszew. Statuetką przyznano za sukcesy inwestycyjne 
i biznesowe. W październiku 2018 r. spółka FAMOT zakończyła I etapu roz-
budowy i stała się pierwszą Fabryką Cyfrową Grupy DMG MORI. 

 Na koniec publiczność wysłuchała koncertu zespołu BELLEZZA 
OPERA TRIO. W programie znalazły się polskie i światowe przeboje 
w aranżacjach operowych. 

(tw)
Fot. R.Czajczyński
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 MODERNIZACJA TŁOCZNI P1 W MIEJSCOWOŚCI 
DOBRZYCA
Całkowita wartość zadania wyniosła brutto 97 170,00 zł. realizo-
wana ze środków własnych gminy.

 ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WO-
DOCIĄGOWEJ LUTYNIA – RUDA
Zadanie zostało sfinansowanie z budżetu własnego gminy w wy-
sokości 370.845,00 zł. 

 UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AK-
TYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA 
W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA ORAZ STRZYŻEW
 

Środki właśnie gminy: 45.399,67 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA w wyso-
kości 45.399,00zł. 

 REMONT SALI POSIEDZEŃ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIE-
GO GMINY DOBRZYCA
Całość zadania w kwocie 59 095,35 zł została sfinansowana ze 
środków własnych budżetu Gminy Dobrzyca.

 ZAKUP KLAROWNIKA NA STACJĘ WODOCIĄGOWĄ 
W DOBRZYCY
Całkowity koszt budowy klarownika wyniósł 158 055,00 zł. Zadanie 
finansowane było w całości z budżetu Gminy Dobrzyca. 

 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OŚWIE-
TLENIEM W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY DOBRZY-
CA-PARTER
Wartość robót wyniosła 28 000,00 zł finansowane w całości z bu-
dżetu Gminy Dobrzyca. 

 REMONT BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY DOBRZYCA 
(KORYTARZ PIĘTRO)
Całość zadania w kwocie 74 285,00 zł finansowana jest ze środ-
ków własnych budżetu Gminy Dobrzyca.

 WYKONANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH URZĘDU 
MIEJSKIEGO GMINY DOBRZYCA
Koszt inwestycji wynosił 76 991,85 zł finansowane w całości ze 
środków własnych Gminy Dobrzyca. 

 PRZEBUDOWA PARKANU WOKÓŁ REMIZY OSP W DOBRZYCY
Wartość zadania wynosi 23 492,00 zł w całości finansowany ze 
środków funduszu sołeckiego sołectwa Dobrzyca.

 REMONT POMIESZCZEŃ SZATNIOWO-SANITARNYCH PRZY-
NALEŻNYCH DO SALI GIMNASTYCZNEJ
Zadanie realizowane z udziałem dotacji w ramach programu „Szat-
nia na medal” ogłoszonego przez Departament Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wysokość 
dofinansowania 47.857,00 zł, środki własne gminy 47.858,30 zł. 
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DOBRZYCA
Całkowita wartość zadania wyniosła brutto 97 170,00 zł. 
realizowana ze środków własnych gminy.

ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ LUTYNIA – RUDA
Zadanie zostało sfinansowanie z budżetu własnego gminy 
w wysokości 370.845,00 zł. 

UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY 
DOBRZYCA W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA ORAZ STRZYŻEW
 

Środki właśnie gminy: 45.399,67 zł, dotacja z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 
w wysokości 45.399,00zł. 

REMONT SALI POSIEDZEŃ W BUDYNKU URZĘDU 
MIEJSKIEGO GMINY DOBRZYCA
Całość zadania w kwocie 59 095,35 zł została sfinansowana ze 
środków własnych budżetu Gminy Dobrzyca.

ZAKUP KLAROWNIKA NA STACJĘ WODOCIĄGOWĄ 
W DOBRZYCY
Całkowity koszt budowy klarownika wyniósł 158 055,00 zł. 
Zadanie finansowane było w całości z budżetu Gminy Dobrzyca. 

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ 
Z OŚWIETLENIEM W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY 
DOBRZYCA-PARTER
Wartość robót wyniosła 28 000,00 zł finansowane w całości 
z budżetu Gminy Dobrzyca. 

REMONT BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY DOBRZYCA 
(KORYTARZ PIĘTRO)
Całość zadania w kwocie 74 285,00 zł finansowana jest ze 
środków własnych budżetu Gminy Dobrzyca.

WYKONANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH URZĘDU 
MIEJSKIEGO GMINY DOBRZYCA
Koszt inwestycji wynosił 76 991,85 zł finansowane w całości ze 
środków własnych Gminy Dobrzyca. 

PRZEBUDOWA PARKANU WOKÓŁ 
REMIZY OSP W DOBRZYCY
Wartość zadania wynosi 23 492,00 zł w całości finansowany ze 
środków funduszu sołeckiego sołectwa Dobrzyca.

REMONT POMIESZCZEŃ SZATNIOWO-SANITARNYCH PRZYNA-
LEŻNYCH DO SALI GIMNASTYCZNEJ
Zadanie realizowane z udziałem dotacji w ramach programu „Szat-
nia na medal” ogłoszonego przez Departament Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wysokość 
dofinansowania 47.857,00 zł, środki własne gminy 47.858,30 zł. 

 „GALEW OD-NOWA” – UTWORZENIE CENTRUM WYPOCZYNKU 
I REKREACJI CELEM WZROSTU INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 
MIESZKAŃCÓW WSI
Projekt realizowany w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
w  ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” Całko-
wity koszt projektu 79.966,21 zł., środki uzyskane w formie dotacji to 
30.000,00 zł, środki własne gminy 18.352,69 zł, środki pochodzące z  
funduszu sołeckiego 10.849,53 zł., praca własna mieszkańców, sprzętu 
oraz wkład rzeczowy 20.763,99 zł.

 REMONT REMIZY OSP KARMINIEC - Wartość prac budowlanych wy-
niosła 85 331,41 zł – zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołec-
twa Karminiec w kwocie 16.372,32 zł. Pozostałe środki to środki własne 
budżetu Gminy Dobrzyca. 

 DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO 
NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA W BUDYNKACH MIESZKAL-
NYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH - Kwota alokacji środków w 2019 
roku wyniosła 80 000,00zł. Została wykorzystana w 100%. 23 wnioski 
na łączną kwotę 122 000,00 zł. znajdują się na liście oczekującej. 

 WYKONANIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SATARNEJ DO BUDYNKU 
SALI WIEJSKICH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI FABIANÓW I SO-
ŚNICY ORAZ WYKONANIE REMONTU KANALZIACJI DESZCZOWEJ 
PRZY SALI WIEJSKIEJ - Wartość robót wyniosła 58 425,00 zł – zadanie 
w całości finansowane z budżetu Gminy Dobrzyca. 

 „AKTYWNIE-ZDROWO-NA SPORTOWO” UTWORZENIE CENTRUM 
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA
Wartość zadania 35.570,00 zł z czego środki własne gminy 17.785,00 zł, 
dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w wysokości 17.785,00 zł.

 PODNIESIENIE KOMPETANCJI CYFROWYCH 
MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA
Zadanie realizowane jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz 
Rozwoju Społeczności Ziemi pleszewskiej “FORUM MŁODYCH”. Całkowity 
koszt realizacji grantu wynosi 150 000,00 zł – 100% dofinansowania.

 BUDOWA CHODNIKA na ul. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy 
(wcześniej Walendowskiego) – wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 
0,17 km; wartość inwestycji wyniosła 55.926,00 zł.

 BUDOWA CHODNIKA przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni – 
wykonano chodnik na odcinku 0,06 km; wartość inwestycji wyniosła 
21.086,70 zł. 

 BUDOWA UL. BIERNACKIEGO w Dobrzycy - wykonano nawierzchnię 
z kostki brukowej na odcinku 0,14 km (od skrzyżowania z ul. Krzywą do 
skrzyżowania z ul. Promienną), wartość inwestycji wyniosła 198.071,57 zł.

 PRZEBUDOWA DROGI gminnej nr 628538P w Dobrzycy 
(ul. Olesie – Strzyżew) – wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,17 
km, zadanie zrealizowano z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 36.000 zł w ramach budowy/przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, wartość inwestycji wyniosła 187.716,25 zł.
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 PRZEBUDOWA DROGI gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul. Wybudowa-
nie) – wykonano poszerzenie jezdni na odcinku 0,96 km, wartość inwestycji 
wyniosła 106.846,01 zł.

 PRZEBUDOWA DROGI gminnej nr 628551P w Fabianowie - wykonano 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Pleszewskiej do 
ul. Kwiatowej (0,25 km), wartość inwestycji wyniosła 263.246,80 zł.

 PRZEBUDOWA DROGI gminnej nr 628552 w Sośnicy – wykonano posze-
rzenie jezdni oraz nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,15 km, wartość 
inwestycji wyniosła 135.317,82 zł.

 PRZEBUDOWA DROGI gminnej nr 628560P w Karminku 
- inwestycję zrealizowano z udziałem dofinansowania z budżetu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w wysokości 20.250zł w ramach budowy/przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano nawierzchnię bitumiczną 
na odcinku 0,10 km, wartość inwestycji wyniosła 144.636,73 zł.

 REMONT CHODNIKA na ul. Nowej w Fabianowie – wykonano nową na-
wierzchnię z kostki brukowej betonowej na części chodnika, wartość inwestycji 
wyniosła 80.060,24 zł.

 PRZEBUDOWA ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonano odcinek 100 m 
drogi w kierunku stacji wodociągowej, zadanie zrealizowano z udziałem dofi-
nansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 86.600 zł 
w ramach budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wartość 
inwestycji wyniosła 196.845,48 zł.

 ZAKUP WIAT przystankowych – nowe wiaty przystankowe zamontowano 
w Sośniczce, Karminie i Sośnicy, wartość inwestycji wyniosła 24.019,99 zł.

 UTWARDZENIE TERENU działki nr 982/4 w Dobrzycy (przy ul. Cmentarnej) 
– została wykonana nawierzchnia z kruszywa łamanego, wartość inwestycji 
wyniosła 123.643,01 zł.

 PRZEBUDOWA ULIC: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. Nr 1523) 
- wykonano kanalizację deszczową w części ul. Stefańskiego, Promiennej i bez 
nazwy z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Nowej. Wartość inwestycji 
wyniosła 176.941,18 zł – zadanie zrealizowane na podstawie umowy z roku 2018.

 BUDOWA CHODNIKA na ul. Jesionowej w Dobrzycy - wartość inwestycji 
wynosi 69.998,65 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 28.000 zł.

 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOŚNICY stanowiącej dojazd do Domu 
Senior Wigor – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wartość 
robót wyniosła 49.161,27 zł.

INWESTYCJE NA DROGACH 
POWIATOWYCH POWIERZONE PRZEZ 

POWIAT PLESZEWSKI 
DO REALIZACJI GMINIE DOBRZYCA

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w Karminie 
w zakresie budowy chodnika – wykonano chodnik z 
kostki brukowej betonowej na odcinku 140 mb, wartość 
inwestycji wyniosła 38.560,01 zł. 
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 Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji 
deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P w Strzyżewie. Wartość 
inwestycji 331.870,55 zł w tym dotacja Powiatu Pleszewskiego 
w wysokości 150.000 zł.

 Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 4174P 
w Fabianowie (ul. Przemysłowa) – wartość inwestycji wyniosła 
98.594,08 zł. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy 
chodnika w m. Fabianów (ul. Sośnicka) 
- wartość inwestycji 81.347,91 zł, w  tym dotacja Powiatu 
Pleszewskiego 30.000 zł.

 Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
- zakupiono wyświetlacze prędkości, które zamontowano na ul. 
Krotoszyńskiej w Dobrzycy w Sołectwie Dobrzyca 
- Nowy Świat, wartość inwestycji wyniosła 26.445,00 zł.

WSPÓŁFINANSOWANIE W PRZEBUDOWIE DRÓG POWIATOWYCH 
- INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT PLESZEWSKI

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry 
(1,00 km) – wartość inwestycji wyniosła 473.708,02 zł, w tym 
dotacja z budżetu gminy w wysokości 142.112,41 zł,

 Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec (1,00 
km) – wartość inwestycji wyniosła 404.628,47 zł, w tym dotacja 
z budżetu gminy w wysokości 121.388,54 zł

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca 
– Koryta. Etap IV: Dobrzyca – Izbiczno (4,2km) wartość inwestycji 
wyniosła 6.522.167,41 zł, w  tym dotacja z  budżetu gminy 
w wysokości 1.220.127,00 zł.

INWESTYCJE W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
 Budowa oświetlenia na placu zabaw w Czarnuszce – wartość inwestycji wyniosła 11.216,10 zł.
 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 628563P i 628564P w Galewie – wartość inwestycji 

wyniosła 33.642,80 zł.
 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec – wartość inwestycji wyniosła 11.216,10 zł.
 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polskie Olędry – wartość inwestycji wyniosła 22.442,90 zł. 
 Budowa oświetlenia przy ul. Nowej w Dobrzycy – wartość inwestycji wyniosła 25.154,73 zł.
 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ostrowskiej w Dobrzycy – wartość inwestycji wyniosła 24.585,24 zł. 
 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec –wartość robót wyniosła 67.650,00 zł, w tym środki 

funduszu sołeckiego 25.000 zł.


