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Przedmowa Starosty Pleszewskiego
Atutem Powiatu Pleszewskiego są ludzie, obszar, położenie,
lokalna gospodarka, walory turystyczne i przyrodnicze.
Powiat Pleszewski funkcjonuje 12 lat. Wykorzystaliśmy
szansę, jaką dała nam reforma administracyjna z 1998 roku.
Posiadamy sprawną administrację, niezbędne instytucje i służby
powiatowe.
O ile wzrósł budżet powiatu? Ile kilometrów nowych dróg
i chodników oddaliśmy do użytku w mijającej kadencji 20062010? Jakie korzyści przyniosło przekształcenie naszego szpitala
w powiatową spółkę? Co udało się osiągnąć w dziedzinie oświaty, przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa publicznego i
opieki społecznej? Jakie projekty unijne wdrożyliśmy w życie?
Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w tej publikacji. Ufam,
że będzie ona najlepszym źródłem wiedzy o dokonaniach powiatu w III kadencji 2006-2010. Niech ta książka będzie małą
encyklopedią wiedzy o powiecie, po którą chętnie sięgać będą
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, uczniowie, studenci politologii, dziennikarze, ale także mieszkańcy. To opracowanie dla wszystkich, którym bliskie są sprawy
naszego powiatu i tematyka samorządowa.
Niniejsza publikacja jest kontynuacją wcześniejszych wydawnictw, podsumowujących działalność
samorządu powiatowego w Pleszewie za okres I (1999-2002) i II kadencji (2002-2006).
Ostatnia kadencja była trudna, ale i pod wieloma względami wyjątkowa.
Największym sukcesem mijającej kadencji było udane przekształcenie naszego szpitala – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę Pleszewskie Centrum Medyczne. 100%
udziałów w tej spółce posiada samorząd powiatowy. Od początku byłem zwolennikiem przekształcenia
szpitala w spółkę powiatową. To osobisty sukces, ale i Rady Powiatu, tych kolegów radnych, którzy
wspierali ten proces. Szybko udało się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tymi przeobrażeniami.
Dziś mogę powtórzyć to, co mówiliśmy już na początku tego procesu: na zmianach skorzystali pacjenci, pracownicy szpitala i powiat jako organ właścicielski. Nasz szpital miał szczęście do najlepszych
menadżerów w służbie zdrowia: długoletniej dyrektor i pierwszej prezes pani dr n. med. Adeli Grala
-Kałużnej i obecnej prezes, pani mec. Agnieszki Pachciarz. Szpital pozostanie na długo dumą i skarbem, nie waham się użyć tego słowa, Powiatu Pleszewskiego. Mamy świadomość, że zapewnienie
opieki medycznej i troska o zdrowie naszych obywateli to jedno z najważniejszych zadań samorządu
powiatowego. O naszym szpitalu mówią z zazdrością i podziwem starostowie w Polsce, którzy - inaczej
niż my - nadal borykają się z problemami zadłużenia swoich szpitali, likwidacją oddziałów, protestami
załogi czy brakiem pieniędzy na leczenie i sprzęt.
W tej kadencji oddaliśmy do użytku wiele nowych inwestycji drogowych, których wartość przekroczyła 21 mln zł. Zmodernizowane drogi dobrze służą mieszkańcom i przyczyniają się do rozwoju
gospodarczego naszego Powiatu. W tym roku rozpoczęliśmy największą, kluczową inwestycję drogową
dla naszego powiatu – przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Fabianów - Dobrzyca
- granica z powiatem krotoszyńskim. Do końca tego roku gotowe będą odcinki Pleszew - Fabianów
i Czermin - Grab. Powiat będzie te działania kontynuował w 2011 roku i przyszłej kadencji.

W ostatnich latach przypadły piękne jubileusze: 10-lecie odrodzenia powiatu (1999-2009), 10-lecie
partnerstwa z niemieckim Powiatem Ammerland (2000-2010) oraz 50-lecie szkoły rolniczej w Marszewie. Bardzo uroczyście przebiegały obchody wydarzeń historycznych. W 90. rocznicę Powstania
Wielkopolskiego sprowadziliśmy do Ojczyzny prochy ś.p. płk Ludwika Bociańskiego, jednego z najbardziej zasłużonych synów Naszej Ziemi. To nam przypadł obowiązek, ale i zaszczyt spełnienia ostatniej
woli Pułkownika. Inaczej wyglądały też pleszewskie obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej
w 2009 roku. Uświetniła je Drużyna Tradycji im. 70 Pułku Piechoty, grupa rekonstrukcji historycznej,
nad którą objąłem honorowy patronat.
Co roku, podczas dożynek powiatowych, dziękowaliśmy rolnikom za ich ciężką pracę.
Za czteroletnią współpracę w III kadencji składam podziękowania przewodniczącemu Rady Powiatu
Mirosławowi Kuberce, wszystkim radnym powiatu, mojej zastępczyni Dorocie Czaplickiej, Sekretarz
Powiatu Bogusławie Prażucha, Skarbnikowi Powiatu Mariuszowi Gramali, naczelnikom wydziałów,
kierownikom biur i pracownikom Starostwa Powiatowego w Pleszewie, dyrektorom oraz kadrze szkół
ponadgimnazjalnych i jednostek organizacyjnych powiatu.
Dziękuję za współpracę gminom i miastu, osobiście wójtom i burmistrzowi, radnym miejskim
i gminnym, sołtysom, powiatowym komendantom Państwowej Straży Pożarnej i Policji, dyrektorowi
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Inspekcji Weterynaryjnej, mediom lokalnym oraz instytucjom nie związanym wprost z powiatem, ale szczerze współpracujących, tj. Prokuraturze Rejonowej,
CKiW OHP, oddziałom ARiMR, KRUS i Izby Rolniczej.
Mija pół roku od tragicznej katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Żaden Polak nie
zapomni nigdy daty 10 kwietnia 2010 r. Zginął Prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska i ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski. Ta tragedia pochłonęła 96 ofiar.
Każde wspomnienie o tym wydarzeniu w wielu z nas nadal wywołuje smutek i łzy. Po takiej tragedii
wszystko wydaje się nieważne. Wyrazem atmosfery tamtych dni była uroczysta Sesja Żałobna w dniu
15 kwietnia 2010 r. w auli pleszewskiego liceum z udziałem radnych Rady Powiatu, Rady Miejskiej
w Pleszewie i Rad Gmin Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki i Gołuchów. Wspólnie oddaliśmy hołd
ofiarom i wyraziliśmy współczucie ich rodzinom.
W mijającej kadencji pożegnaliśmy naszych przyjaciół i zasłużonych obywateli naszego Powiatu.
Wspomnę radnego powiatowego Jerzego Całkę (2010 r.), prof. Tadeusza Pisarskiego (2010 r.) i dyrygenta Józefa Szpunta (2008 r.).

															

Michał Karalus

															

Starosta Pleszewski

Pleszew, 12 listopada 2010 r.

ROZDZIAŁ I

Władze
powiatu pleszewskiego
kadencji 2006-2010
1. Rada Powiatu w Pleszewie III kadencji 2006- 2010
12 listopada 2006 roku mieszkańcy Powiatu Pleszewskiego spośród zgłoszonych 226 kandydatów
wybrali 19 swoich przedstawicieli do Rady Powiatu w Pleszewie 2006 – 2010 (III kadencja).
Podział głosów ukształtował się następująco:
Data wyborów/ liczba
radnych ogółem

Podział mandatów
Nazwa komitetu

12 listopada 2006 r.
zgodnie z ustawą
Rada Powiatu
w Pleszewie
liczy 19 osób

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej
Polskiej
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci
Komitet Wyborczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
Komitet Wyborczy „Forum Samorządowe
Ziemi Pleszewskiej”
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie
„Razem dla Pleszewa”
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska
Komitet Wyborczy
„Towarzystwo Miłośników Pleszewa”

Liczba
uzyskanych
mandatów

Udział %
w ogólnej
liczbie

1

5,27%

2

10,53%

5

26,31%

3

15,78%

4

21,04%

1

5,27%

1

5,27%

2

10,53%

W dniu 20 listopada 2006 r. podpisane zostało porozumienie koalicyjne sygnowane przez:
- Radnego Michała Karalusa - reprezentującego Polskie Stronnictwo Ludowe,
- Radnego Mirosława Kuberkę - reprezentującego Stowarzyszenie „Razem dla Pleszewa”,
- Radnego Zbigniewa Rodka – reprezentującego „Forum Samorządowe Ziemi Pleszewskiej”.
Ponadto porozumienie podpisali radni: po stronie PSL Edmund Stasiak (Samoobrona), po stronie „Forum
Samorządowego Ziemi Pleszewskiej” Krystian Klak (Prawo i Sprawiedliwość), po stronie Stowarzyszenia
„Razem dla Pleszewa” Henryk Woldański (Sojusz Lewicy Demokratycznej) a także radny Bogdan Skitek
jako radny niezależny. Porozumienie zakłada zgodną współpracę ze wszystkimi samorządami gminnymi
w powiecie oraz współpracę z samorządem województwa wielkopolskiego. Podtrzymano wolę dalszego

7

„POWIAT PLESZEWSKI” - III kadencja samorządu powiatowego 2006-2010”

Okręgi wyborcze
w Powiecie Pleszewskim

Okręg Wyborczy
Nr 1
Miasto i Gmina
Pleszew

Okręg Wyborczy
Nr 2
Chocz, Czermin,
Gizałki

Okręg Wyborczy
Nr 3
Gmina Dobrzyca

Okręg Wyborczy
Nr 4
Gmina Gołuchów

Liczba radnych
wybieranych
w poszczególnych
okręgach

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu III kadencji
w poszczególnych okręgach

9

Karalus Michał Roman (Borucin) 		
Klak Krystian (Pleszew) KW PiS
Jaroszewski Łukasz Krzysztof (Pleszew)
Skitek Bogdan Antoni (Pleszew) 		
			
Kuberka Mirosław Ryszard (Pleszew) 		
			
Szczepaniak Dariusz Józef (Korzkwy) 		
			
Szac Krzysztof Adam (Pleszew) 		
			
Kubisz Edward Kazimierz (Pleszew) 		
			
Madaliński Andrzej (Pleszew) 			
			

KW PSL

4

Czajczyk Florian (Broniszewice, gm. Czermin) KW PSL
Górczyńska Maria Jolanta (Chocz, gm. Chocz) KW PSL
Rodek Zbigniew Stefan (Chocz, gm. Chocz) KWW „Forum Samorządowe
			
Ziemi Pleszewskiej”
Woldański Henryk Franciszek (Chocz)
KKW SLD+SDPL+PD
			
+UP Lewica i Demokraci

3

Maniak Wojciech Mariusz (Strzyżew) 		
Lisiak Zenon Adam (Dobrzyca) 			
			
Wochna Zbigniew (Dobrzyca) 			
			

KW PSL
KW Stowarzyszenie
„Razem dla Pleszewa”
KWW „Forum Samorządowe
Ziemi Pleszewskiej”

3

Stasiak Edmund (Krzywosądów) 		
			
Walczak Marian Stanisław (Gołuchów)
			
Zdunek Radomir Sylwester (Jedlec) 		

KW Samoobrona
Rzeczypospolitej Polskiej
KW Stowarzyszenie
„Razem dla Pleszewa”
KW PSL

KW PO
KKW SLD+SDPL+PD
+UP Lewica i Demokraci
KW Stowarzyszenie
„Razem dla Pleszewa”
KW Stowarzyszenie
„Razem dla Pleszewa”
KWW „Forum Samorządowe
Ziemi Pleszewskiej”
KW „Towarzystwo
Miłośników Pleszewa”
KW „Towarzystwo
Miłośników Pleszewa”

udziału Powiatu Pleszewskiego we wszystkich dotychczasowych ogólnopolskich i regionalnych organizacjach, tj. Związek Powiatów Polskich, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Stowarzyszenie „S-11”. Podtrzymano wolę kontynuowania
dotychczasowej współpracy z partnerami zagranicznymi: Powiatem Ammerland (Niemcy) i Horodyszcze
(Ukraina), a także chęć jej poszerzania z innymi krajami. Ponadto sygnatariusze porozumienia wskazali
swoich kandydatów do poszczególnych funkcji w radzie i zarządzie powiatu. Jako kandydata na przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie wskazano - Mirosława Kuberkę, na funkcję starosty pleszewskiego
wskazano – Michała Karalusa. Porozumienie zawiera również nazwiska kandydatów do funkcji zastępców
przewodniczącego, wicestarosty, członków zarządu, przewodniczących komisji Rady.
W dniu 27 listopada 2006 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu III kadencji, prowadzona do
czasu wyboru przewodniczącego Rady, przez radnego seniora – Floriana Czajczyka. Podczas tej sesji radni
złożyli ślubowanie. W drodze wyborów przewodniczącym Rady Powiatu w Pleszewie został - Mirosław
Kuberka. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali wybrani: Florian Czajczyk i Zbigniew Rodek.
Na wniosek radnych: PSL, Stowarzyszenia „Razem dla Pleszewa”, Stowarzyszenia „Forum Samorządowe Ziemi Pleszewskiej”, na funkcję Starosty Pleszewskiego wybrano - Michała Karalusa.
W dalszej kolejności, na wniosek starosty M. Karalusa, radni dokonali wyboru wicestarosty w osobie
Doroty Czaplickiej oraz trzech członków Zarządu.
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Rada Powiatu w Pleszewie III kadencji (2008 r). W I rzędzie (od lewej): H. Woldański, Z. Rodek (wiceprzewodniczący), M. Kuberka (przewodniczący), F. Czajczyk (wiceprzewodniczący), M. Karalus (starosta); w II rzędzie:
E. Kubisz, Z. Wochna, B. Skitek, A. Madaliński, Z. Lisiak, R. Zdunek, śp. J. Całka, E. Stasiak; w III rzędzie:
K. Szac, Ł. Jaroszewski, K. Klak, M. Walczak, W. Maniak (na zdj. brakuje radnej M. Górczyńskiej)

Rada Powiatu w Pleszewie III kadencji (2010 r). W I rzędzie (od lewej): M. Walczak, H. Woldański, Z. Rodek
(wiceprzewodniczący), M. Kuberka (przewodniczący), F. Czajczyk (wiceprzewodniczący), M. Karalus (starosta),
R. Zdunek; w II rzędzie: K. Klak, Ł. Jaroszewski, B. Skitek, Z. Lisiak, W. Maniak, M. Górczyńska, E. Stasiak,
Z. Wochna (na zdj. brakuje radnych K. Szaca, E. Kubisza i A. Madalińskiego)
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Podczas I sesji Rada podjęła także uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej oraz stałych i doraźnych komisji.
W trakcie III kadencji Rady po raz pierwszy doszło do zmian w jej
składzie osobowym.
Uchwałą Nr IV/27/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. wygaszono mandat Dariusza Szczepaniaka, w skutek
braku prawa wybieralności w dniu wyborów. Kolejnym kandydatem
na radnego z tej samej listy nr 16 – KW Stowarzyszenie „Razem dla
Pleszewa” w okręgu wyborczym nr 1, spełniającym wymogi określone
przepisami prawa był Jerzy Kazimierz Całka, który wyraził zgodę na
przyjęcie mandatu radnego. Powierzenie mandatu nastąpiło w drodze
uchwały (Uchwała nr V/38/07) w dnia 9 marca 2007 roku.
W dniu 19 maja 2010 roku zmarł radny Jerzy Całka, który pomimo
choroby aktywnie sprawował mandat radnego powiatu.
Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw śmierć stanowi przesłankę wygaśnięcia mandatu radnego.
Rada, zgodnie z ust 2 w/w artykułu, jest zobowiązana do stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od
wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Mirosław Kuberka
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie

Zadania powiatu

Liczba uchwał podjętych
przez Radę

Liczba zgłoszonych interpelacji i wniosków

Organizacja Rady Powiatu

62

17

Budżet Powiatu i finanse

40

26

Inwestycje

18

Infrastruktura drogowa

3
144

Edukacja publiczna

19

22

Infrastruktura społeczna
(pomoc społeczna, polityka rodzinna,
wspieranie osób niepełnosprawnych,
promocja i ochrona zdrowia)

40

17

Przekształcenie SPZOZ w PCM Sp. z o. o.
w Pleszewie

9

6

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo

2

7

Geodezja, kartografia i kataster,
gospodarka nieruchomościami,
nadzór budowlany

11

12

Rozwiązywanie problemów lokalnych
(bezrobocie, ochrona praw konsumenta itd.)

16

5

Porządek publiczny, bezpieczeństwo
obywateli, obronność

9

13

Łączna liczba podjętych uchwał oraz
interpelacji w latach 2006 - 2010
(do dn. 31.07.2010)

226

272
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W dniu 26 maja 2010 r. Uchwałą Nr XLI/209/10 Rada
Powiatu w Pleszewie stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego
Jerzego Całki. Zgodnie z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego
w Kaliszu z dnia 2 czerwca 2010 r. wygaśnięty mandat w okręgu
wyborczym Nr 1 do Rady Powiatu w Pleszewie pozostaje nieobsadzony do końca kadencji 2006 - 2010, ponieważ data podjęcia uchwały Rady Powiatu w Pleszewie o wstąpieniu kolejnego
kandydata z tej samej listy, przypadałaby w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji.
Rada Powiatu w Pleszewie III kadencji realizując ustawowo
przypisane kompetencje obradowała, do dnia 31 lipca 2010 r.,
na 43 sesjach, podejmując łącznie 226 uchwał. Radni, zgodnie
ze swoimi kompetencjami, złożyli łącznie 272 interpelacje.

Komisje Rady Powiatu w Pleszewie
w latach 2006 - 2010
Uchwałą Nr I/9/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27
listopada 2006 r. powołane zostały stałe i doraźne komisje
Rady, a także określono ich skład osobowy i zadania. Skład
poszczególnych Komisji ulegał zmianom w trakcie kadencji
z uwagi na zmiany składu osobowego Rady.

Komisje stałe
								

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania w składzie:
1. Górczyńska Maria		 - Przewodnicząca
2. Madaliński Andrzej		 - Wiceprzewodniczący
3. Woldański Henryk		 - Wiceprzewodniczący
4. Skitek Bogdan			 - Członek Komisji
5. Walczak Marian		 - Członek Komisji
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Publicznego w składzie:
1. Skitek Bogdan
- Przewodniczący
2. Kubisz Edward
- Wiceprzewodniczący
3. Szczepaniak Dariusz - Wiceprzewodniczący (zmiany
wprowadzono uchwałą nr VI/47/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 12.04.2007 r.)
3. Całka Jerzy			 - Członek Komisji (zmiany wprowadzono uchwałą nr XLII/224/10 Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29.06. 2010 r.)
4. Rodek Zbigniew		 - Członek Komisji
5. Wochna Zbigniew		 - Członek Komisji
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w składzie:
1. Maniak Wojciech - Przewodniczący
2. Stasiak Edmund - Wiceprzewodniczący
3. Zdunek Radomir - Wiceprzewodniczący
4. Czajczyk Florian - Członek Komisji
5. Karalus Michał		 - Członek Komisji
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Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu w składzie:
1. Lisiak Zenon			 2. Marian Walczak		 3. Stasiak Edmund		 4. Madaliński Andrzej		 5. Kuberka Mirosław		 -

Komisje doraźne:
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji

Komisja Statutowa w składzie:
1. Szczepaniak Dariusz - Przewodniczący

(zmianę wprowadzono uchwałą nr VI/47/07 Rady
Powiatu w Pleszewie z 12.04.2007 r.)

1. Całka Jerzy				

- Przewodniczący

1.
2.
3.
4.

-

(zmianę wprowadzono uchwałą nr XLII/224/10
Rady Powiatu w Pleszewie z 29.06.2010 r.).

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Woldański Henryk 		 - Przewodniczący
(od 27.11.2006 r. do 12.02.2007 r. - zmiana
Uchwała nr IV/37/07 Rady Powiatu
w Pleszewie z 12.02.2007 r.)
1. Wochna Zbigniew - Przewodniczący (od
12.02.2007 r. - zmiana Uchwała nr IV/37/07
Rady Powiatu w Pleszewie z 12.02.2007 r.)
2. Lisiak Zenon
- Z-ca Przewodniczącego
3. Szac Krzysztof - Z-ca Przewodniczącego
(od 27.11.2007 r. do 28.08.2007 r.- zmiana
Uchwała nr IX/69/07 Rady Powiatu w Pleszewie
z 28.08.2010 r.)
3. Maria Górczyńska - Z-ca Przewodniczącego
4. Jaroszewski Łukasz
- Sekretarz
5. Klak Krystian		
- Członek Komisji
6. Maniak Wojciech - Członek Komisji
7. Stasiak Edmund
- Członek Komisji

Jaroszewski Łukasz
Rodek Zbigniew		
Karalus Michał			
Kuberka Mirosław		

Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji

Komisja Strategii, Integracji Europejskiej
i Rozwoju Regionalnego w składzie:
1. Klak Krystian			 - Przewodniczący
2. Szac Krzysztof			 - Wiceprzewodniczący
3. Zdunek Radomir		 - Wiceprzewodniczący
4. Karalus Michał			 - Członek Komisji
5. Kubisz Edward 		 - Członek Komisji
Dorota Drosdowska
Kierownik Biura Rady

Zestawienie prac komisji w III kadencji
Komisja

Ilość spotkań

Ilość wniosków

Budżetu Finansów i Planowania

14

6

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Publicznego

28

10

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

22

7

Oświaty, Kultury i Sportu

20

17

Rewizyjna

21

1

Statutowa

14

-

Strategii, Integracji Europejskiej i Rozwoju
Regionalnego

7

1

122

42

Ogółem
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2. Zarząd Powiatu w Pleszewie
Zarząd powiatu jest kolegialnym organem wykonawczym powiatu. Ustawowy skład zarządu powiatu
określa art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Przepisy te, w brzmieniu z roku 1998 stanowiły,
że „Rada powiatu wybiera starostę oraz na jego wniosek pozostałych członków zarządu powiatu w liczbie
od 3 do 5 osób, w tym wicestarostę”. Zmianami z dnia 11 kwietnia 2001 r. ustawodawca postanowił, że
„Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę”. W obu przypadkach
rada powiatu została wyposażona w kompetencję określania w statucie powiatu organizacji wewnętrznej
oraz trybu pracy zarządu, a także liczby jego członków.
Rada Powiatu w Pleszewie skład liczbowy pierwszego zarządu powiatu określiła uchwałą nr II/6/98
z dnia 9 listopada 1998 r. Zdecydowano wówczas, że Zarząd Powiatu w Pleszewie będzie liczył 6 członków, w tym starosta, wicestarosta i 4 członków nieetatowych. W takim składzie liczbowym zarząd powiatu
funkcjonował do dnia 19 listopada 2002 r. Po tej dacie rada powiatu zarząd kolejnych dwóch kadencji
wybierała z uwzględnieniem wprowadzonego przez ustawodawcę zmniejszenia składu liczbowego. Zgodnie
ze statutem powiatu, uchwalonym uchwałą nr XLV/338/02 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 września
2002 r., w skład zarządu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie
zarządu w liczbie 3 osób.
Ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń dotyczących członkostwa w zarządzie powiatu. Stanowiska
tego nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Członkiem zarządu nie może być
osoba, która nie jest obywatelem polskim. W okresie pełnienia funkcji członkowie zarządu nie mogą: być
członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego; być zatrudnione lub
wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość
lub interesowność; być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem
rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych; być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność

Zarząd Powiatu w Pleszewie III kadencji. Stoją (od lewej):
H. Woldański, D. Czaplicka, M. Karalus, R. Zdunek, M. Walczak
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gospodarczą; posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek; prowadzić działalności gospodarczej na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem
czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, za wyjątkiem działalności wytwórczej w rolnictwie
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Instytucja tzw. zarządu autorskiego, wprowadzona przez ustawę o samorządzie powiatowym, stwarza
możliwość wyboru całego zarządu zarówno spośród radnych, jak i osób spoza składu rady. Zasadą jest również
wybór członków zarządu powiatu wyłącznie na wniosek starosty. Dlatego dla ważności całej procedury wyboru
zarządu bardzo istotne znaczenie ma prawidłowy tryb wyboru starosty, bowiem wybór członków zarządu bez
wniosku prawidłowo wybranego starosty jest z mocy prawa nieważny. Rada powiatu powinna dokonać wyboru
zarządu w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów. Ustawa nie łączy funkcjonowania zarządu
z kadencją rady. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu, z wyjątkami określonymi w ustawie.
Obowiązuje więc zasada ciągłości funkcjonowania zarządu i jego przewodniczącego.
Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do
zadań zarządu powiatu należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady; wykonywanie
uchwał rady; gospodarowanie mieniem powiatu; wykonywanie budżetu powiatu; zatrudnianie i zwalnianie
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Zarząd uprawniony jest także do wnioskowania o zwołanie sesji rady, przygotowanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego, uchwalania regulaminów
określających organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, do składania oświadczeń woli w sprawach zarządu mieniem, udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracownikom starostwa do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Zarząd powiatu posiada również uprawnienia do stanowienia
przepisów porządkowych. Do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należą opracowanie i przedstawienie
do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu. W realizacji
zadań zarząd powiatu podlega radzie powiatu. Swoje zadania zarząd wykonuje przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Obecny, trzeci z kolei Zarząd Powiatu w Pleszewie, został wybrany na sesji w dniu 27 listopada 2006
r. Starostą Pleszewskim ponownie został wybrany Michał Karalus, równocześnie radny Rady Powiatu, wicestarostą Dorota Czaplicka, a członkami zarządu zostali radni: Maria Górczyńska, Marian Walczak i Zbigniew
Wochna. W tym składzie zarząd pracował do 12 lutego 2007 roku. Członkowie zarządu M. Górczyńska i Z.
Wochna pismami z dnia 24 i 26 stycznia 2007 r. złożyli rezygnację z członkostwa w zarządzie. W momencie powoływania na tę funkcję M. Górczyńska była Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie,
a Z. Wochna prowadził własną działalność gospodarczą. Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne w takich przypadkach nakazuje rezygnację z pełnionej funkcji lub
prowadzonej działalności w terminie 3 miesięcy od dnia powołania. Wyżej wymienieni nie zdecydowali
się na takie rozwiązanie; złożyli rezygnację z członkostwa w zarządzie. W konsekwencji, rada po przyjęciu
ich rezygnacji, na wniosek starosty Michała Karalusa, w dniu 12 lutego 2007 r. powołała w skład zarządu
nowych radnych: Henryka Woldańskiego i Radomira Zdunka. Była to jedyna zmiana w składzie osobowym
zarządu obecnej, trzeciej kadencji.
Debiutantami w składzie osobowym zarządu powiatu zostali wicestarosta Dorota Czaplicka i członkowie
zarządu: Marian Walczak (Stowarzyszenie „Razem dla Pleszewa” i Radomir Zdunek (Polskie Stronnictwo
Ludowe). Wicestarosta Dorota Czaplicka jest jedyną osobą w zarządzie spoza rady. Na funkcję wicestarosty
została wskazana przez Stowarzyszenie „Razem dla Pleszewa”.
Wybrany w ten sposób zarząd powiatu realizował przypisane mu ustawowo zadania, kreował doraźne
i długofalowe warunki kompleksowego rozwiązywania najbardziej dotkliwych problemów społeczno – ekonomicznych warunkujących rozwój powiatu pleszewskiego, wreszcie przygotowywał powiat do wyzwań wynikających z wymogów funkcjonowania w strukturach zintegrowanej Europy i sięgania po pomoc finansową
Unii Europejskiej.
Wykonując swoje kompetencje, wg stanu na dzień 12 października 2010 r., zarząd odbył 174 protokołowane posiedzenia. Podjął 248 uchwał. Powołał 57 merytorycznych zespołów roboczych, przypisując
każdemu z nich szczegółowe zadania. Przygotował 239 projektów uchwał Rady Powiatu w Pleszewie. Wypracował setki różnorakich stanowisk.
Jest to dorobek, który nie sposób wiernie opisać na łamach tej publikacji. Wśród wielu bardzo istotnych
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spraw, jakimi zajmował się Zarząd
Powiatu w Pleszewie III kadencji,
znajdują się takie hasła, jak: restrukturyzacja szpitala, inwestycje drogowe, rozbudowa Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, budowa boisk sportowych
przy I LO im. St. Staszica i Zespole
Szkół Usługowo – Gospodarczych
w Pleszewie, nowa siedziba dla
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Pleszewie, pozyskanie terenu i koncepcja budowy
nowej Szkoły Specjalnej, kierunki
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, targi edukacyjne, adaptacja i przebudowa budynku „D”
Starostwa dla potrzeb administraMichał Karalus
Dorota Czaplicka
cyjnych, informatyzacja jednostek
Starosta
Wicestarosta
samorządu terytorialnego powiatu
Pleszewski
Pleszewski
pleszewskiego, projekt szkoleniowy
dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pilotażowy
projekt utworzenia w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oddziału
dla osób uzależnionych od alkoholu,
likwidacja gospodarstw pomocniczych, termomodernizacja obiektów
powiatowych, nadpłaty za kartę
pojazdu, dofinansowanie remontów
i zakupu samochodu dla Komendy
Powiatowej Policji w Pleszewie,
siedziba dla Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, funkcjonowanie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pleszewie, zorganizowanie
w starostwie Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, powiatowy program usuwania azbestu,
zakup nieruchomości przy ul. HalBogusława Prażucha
Mariusz Gramala
lera na potrzeby siedziby Zarządu
Sekretarz
Skarbnik
Dróg Powiatowych, scalenia grunPowiatu Pleszewskiego
Powiatu Pleszewskiego
tów w Brudzewku, sprowadzenie
prochów płk. L. Bociańskiego, upamiętnienie postaci dr. med. wet. Romualda Śliwińskiego, współpraca
zagraniczna i inne.
Wiele haseł nie zostało wymienionych. Wiele jest ciągle aktualnych. Niektóre znajdują swoje rozwinięcie
na kolejnych stronach tej publikacji. Są też nowe sprawy, np. obrona kontraktu na karetkę pogotowia przy
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, kolejne inwestycje drogowe, przyszłość szkoły w Marszewie, itp.
Zarządowi kolejnej kadencji problemów do rozstrzygnięcia z pewnością nie zabraknie.
Urszula Balicka
Kierownik Kancelarii Starosty
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3. 10 lat powiatu pleszewskiego
Mieszkańcy Ziemi Pleszewskiej nigdy nie zaakceptowali utraty powiatowych struktur administracyjno – gospodarczych na swoim terenie. Podobnie jak po 1932 r., również po 1975 r. z uporem i godną
podziwu determinacją podejmowali rozliczne działania na rzecz reaktywowania powiatu pleszewskiego,
które ostatecznie zostały zwieńczone sukcesem w dniu 1 stycznia 1999 r. Sukcesowi temu towarzyszyło nie tylko ogromne zaangażowanie wielu miejscowych liderów społecznych i politycznych, ale
również solidarna współpraca władz samorządowych sześciu gmin dzisiejszego powiatu.
Zanim powiat pleszewski na stałe zagościł na mapach podziału administracyjnego RP, najpierw
w dniu 5 czerwca 1998 r. Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 91, poz. 578), w której powiat zdefiniował jako lokalną wspólnotę samorządową wraz z odpowiednim terytorium. W tej samej ustawie Sejm RP wyposażył Radę Ministrów w kompetencję tworzenia,
łączenia, dzielenia i znoszenia powiatów oraz ustalania ich granic. Ustawami z dnia 24 lipca 1998
r. Sejm RP wprowadził, z dniem 1 stycznia 1999 r., zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny
państwa na gminy, powiaty i województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603) i zdecydował o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym. Wreszcie w dniu 7 sierpnia 1998 r. Rada Ministrów
mocą swojego rozporządzenia powołała do życia, w granicach województwa wielkopolskiego, powiat
pleszewski z siedzibą władz w Pleszewie, obejmujący terytorialnie gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew - jako jeden z 308 utworzonych wtedy powiatów ziemskich (Dz.U.
z 1998 r. Nr 103, poz. 652).
W dniu 11 października 1998 r. odbyły się wybory powszechne do rady powiatu. Pierwsza sesja
Rady Powiatu w Pleszewie, po 24-letniej nieobecności powiatów na mapie administracyjnej kraju,
odbyła się w dniu 9 listopada 1998 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. Dla poświadczenia, iż Rzeczpospolita Polska przekazała, począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r.,

Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 10-lecia reaktywowania Powiatu Pleszewskiego
(9 listopada 2008 r.)
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wspólnocie samorządowej i władzom powiatu pleszewskiego,
odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym
w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej, w dniu
23 listopada 1998 r., na Zamku Królewskim w Warszawie,
pierwszemu Staroście Pleszewskiemu Edwardowi Kubiszowi
został wręczony okolicznościowy Akt, podpisany przez dr.
Aleksandra Prokosa - Sekretarza Rady Ministrów, opatrzony
okrągłą pieczęcią Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia Aktu
poświadczającego powołanie powiatu pleszewskiego miała miejsce w dziewiątym roku odzyskania suwerenności państwowej
Rzeczypospolitej Polskiej, gdy Prezydentem RP był Aleksander
Kwaśniewski, Marszałkiem Sejmu Maciej Płażyński, Marszałkiem Senatu Alicja Grześkowiak, Prezesem Rady Ministrów
Jerzy Buzek, Wicepremierem i Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji Janusz Tomaszewski, Wicepremierem i Ministrem
Finansów Leszek Balcerowicz, a Pełnomocnikiem Rządu ds.
Reform Ustrojowych Państwa Michał Kulesza.
Dla uczczenia pamięci tych wydarzeń, w dniu 9 listopada
2008 r., dokładnie w 10. rocznicę pierwszej sesji reaktywowanego
powiatu, zorganizowano w auli I Liceum Ogólnokształcącego im.
St. Staszica w Pleszewie uroczystą sesję Rady Powiatu w PleStatuetka X – lecia powiatu
szewie. Jej otwarcia, podobnie jak historycznej sesji sprzed 10
lat, dokonał Radny Senior Jarosław Szczotkiewicz.
Gośćmi honorowymi sesji byli Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny oraz Prezes Związku Powiatów Polskich Kazimierz Kotowski.
Starosta Pleszewski Michał Karalus i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka
w swych okolicznościowych przemówieniach dokonali krótkiego podsumowania 10-letniego dorobku
powiatu pleszewskiego oraz podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do jego reaktywowania.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny wręczył odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” Pani Jolancie Roszak, dyrektorowi Gminnego
Centrum Ośrodka Kultury w Gizałkach. Prezes Związku Powiatów Polskich Kazimierz Kotowski opisał
funkcjonowanie Związku oraz jego aktywność opiniotwórczą
w zakresie tworzenia przepisów powiatowych, a także odniósł się do projektowanych przez rząd zmian w samorządzie
terytorialnym.
Obecnym na uroczystej sesji wręczono okolicznościowy
numer biuletynu „Wiadomości Powiatowe”. W biuletynie
opublikowano artykuł o genezie powiatu pleszewskiego od
początków jego istnienia, aż po czasy współczesne wraz
z odnośnymi mapami granic, zdjęcia grupowe Rady i Zarządu Powiatu trzech kadencji, a także wspomnienia starostów
i przewodniczących.
Podczas uroczystej sesji były również liczne gratulacje,
w tym nadesłane przez Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba.
Radni wszystkich trzech kadencji, w podziękowaniu za pracę
samorządową i działalność publiczną otrzymali pamiątkowe
statuetki.
Urszula Balicka
Kierownik Kancelarii Starosty
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4. Zmiany w „Statucie Powiatu Pleszewskiego”
Aktem określającym ustrój jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest powiat, jest statut czyli zbiór samoistnych przepisów powstających na podstawie delegacji ustawowej, regulujący zadania, strukturę oraz sposób działania (w najszerszym zakresie organizację wewnętrzną i tryb pracy organów powiatu). Jest on aktem
prawnym o ograniczonym przestrzennie zasięgu obowiązywania; obowiązuje on bowiem w granicach lokalnej
właściwości rzeczowej i miejscowej Rady Powiatu w Pleszewie. Akt określający ustrój jednostki samorządu
terytorialnego – powiatu (organizację wewnętrzną i tryb pracy organów powiatu). Jest więc bardzo ważnym
dokumentem, bo według orzecznictwa jego postanowienia są prawem, którego naruszenie przez jakąkolwiek
uchwałę organu powiatu uzasadnia stwierdzenie jej nieważności . Pierwszy Statut Powiatu Pleszewskiego został
uchwalony dawno, gdyż 12 stycznia 1998 r. Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie Nr IV/16/99, a ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 6, poz. 113.
Gruntownej zmiany postanowień Statutu Powiatu Pleszewskiego dokonano dopiero w III kadencji Rady Powiatu
w Pleszewie uchwałą XXXI/170/09 z dnia 26 września 2009 r. Do tego czasu Statut Powiatu był zmieniany
zaledwie cztery razy:
- uchwała nr XX/137/2000 Rady Powiatu z dnia 29.06.2000 r.– wpisano Powiatowy Urząd Pracy do wykazu
jednostek organizacyjnych powiatu,
- uchwała nr XXXI/234/01 Rady Powiatu z dnia 25.01.2001 r. – wprowadzono nowe zapisy określające insygnia władz samorządowych,
- uchwała nr XXXV/259/01 Rady Powiatu z dnia 30.10.2001 r. – wprowadzenie zasad dostępu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Zarządu,
- uchwała nr XLV/338/02 Rady Powiatu z dnia 26.09.2002 r. – zmiana liczebnego składu Rady i Zarządu.
W 2001 r. ustawodawca dokonał gruntownej zmiany przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, co
spowodowało konieczność dostosowania Statutu Powiatu do nowych regulacji prawnych. W związku z powyższym od 2001 r. równolegle z wprowadzaniem drobnych w/w zmian toczyły się prace w Komisji Statutowej
nad nowym całościowym projektem Statutu. Prace trwały aż do 2009 r. Brali w nich udział nie tylko członkowie Komisji Statutowej Rady Powiatu, ale również inni radni należący praktycznie do wszystkich ugrupowań
politycznych reprezentowanych w Radzie Powiatu. Do najciekawszych wniosków należały m.in.:
- wniosek Radnego Zbigniewa Rodka wprowadzający do Statutu ograniczenie czasowe wypowiedzi poszczególnych Radnych podczas jednej sesji rady,
- wniosek Klubu Radnych SLD i Klubu Radnych PSL wprowadzający obowiązek składania interpelacji tylko
w formie pisemnej, z prawem ewentualnego jej odczytania na sesji rady.
Propozycje te dotyczyły głównie spraw związanych z przebiegiem sesji Rady Powiatu i miały na celu
usprawnienie pracy Rady. Ambicją radnych było, żeby więcej swojego czasu w ramach wykonywania mandatu
poświęcać na pracę na rzecz powiatu i jego mieszkańców, a mniej czasu „tracić” na nadmiernie rozbudowane
dyskusje podczas sesji Rady. Prace nad nowym tekstem Statutu Powiatu zakończone zostały sukcesem dopiero w czasie III kadencji Rady Powiatu w Pleszewie.To właśnie Rada III kadencji 26 czerwca 2009 r. podjęła
uchwałę nr XXXI/170/09 w sprawie uchwalenia nowego, zgodnego z obowiązującym stanem prawnym, Statutu
Powiatu Pleszewskiego. Podjęcie tej uchwały i opracowanie nowego tekstu Statutu Powiatu Pleszewskiego poprzedzone zostało wieloma godzinami prac i dyskusji, głównie podczas posiedzeń Zarządu Powiatu i posiedzeń
Komisji Statutowej, której przewodniczącym był nieżyjący już Radny Jerzy Całka. Członkami Zarządu Powiatu
w Pleszewie III kadencji , którzy przygotowali projekt nowego Statutu do dalszych prac w ramach Komisji
Statutowej byli: Starosta Pleszewski Michał Karalus Przewodniczący Zarządu, Wicestarosta Pleszewski Dorota
Czaplicka oraz Członkowie Zarządu Radni Marian Walczak, Radomir Zdunek i Henryk Woldański. Członkami
Komisji Statutowej Rady Powiatu w Pleszewie III kadencji, którzy prowadzili dalsze prace nad tekstem Statutu przygotowanym przez Zarząd Powiatu byli: Radny Łukasz Jaroszewski, Radny i zarazem Przewodniczący
Rady Powiatu Mirosław Kuberka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Rodek oraz Radny i wybrany
na stanowisko Starosty Pleszewskiego Michał Karalus. Na posiedzeniach Zarządu i Komisji Statutowej przeanalizowane zostało każde postanowienie zawarte w Statucie. Trudniejsze tematy zostały poddane analizie
prawnej i skonsultowane pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami z zatrudnionymi
w Starostwie Powiatowym radcami prawnymi. Wszystkie proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany Statutu
podczas obrad Komisji Statutowej prezentowała Sekretarz Powiatu Bogusława Prażucha.
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Najistotniejsze zatwierdzone przez Komisję Statutową zmiany:
1. wprowadzono słowniczek pojęć używanych w Statucie, co pozwoliło wyeliminować różnorodność interpretacyjną tożsamych pojęć i poprawiło przejrzystość poszczególnych zapisów w Statucie; literatura prawnicza
nazywa takie zdefiniowanie pojęć na potrzeby konkretnego aktu prawnego wprowadzeniem definicji legalnej,
2. ustanowiono dzień 6 stycznia Świętem Powiatu,
3. dostosowano zapisy określające zadania powiatu do zmienionych wcześniej zapisów zawartych w aktach
normatywnych wyższej rangi niż Statut, np. w ustawach, a szczególnie w tzw. „ biblii” każdej jednostki samorządu terytorialnego, czyli ustawie o samorządzie powiatowym,
4. uporządkowano sprawę prowadzenia sesji pod nieobecność przewodniczącego rady w sytuacji gdy nie wyznaczył swojego zastępcy; wprowadzono w tym celu zasadę prowadzenia sesji przez wiceprzewodniczącego
starszego wiekiem,
5. doprecyzowano zapisy dotyczące prowadzenia przez najstarszego radnego pierwszej sesji nowo wybranej
rady powiatu; wcześniejsza regulacja tego zagadnienia przewidywała prowadzenie sesji nowo wybranej rady
powiatu tylko przez radnego najstarszego wiekiem, co mogłoby uniemożliwić w przypadku jego nieobecności
prowadzenie sesji do czasu wyboru przewodniczącego; wobec powyższego wprowadzono zasadę prowadzenia
pierwszej sesji nowo wybranej rady powiatu przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji rady,
6. wprowadzono jeden siedmiodniowy termin dostarczania Radnym materiałów na sesje; zlikwidowano więc
podział materiałów przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu na materiały dotyczące budżetu (obowiązywał dłuższy dziesięciodniowy termin dostarczenia)
oraz pozostałe materiały (obowiązywał termin siedmiodniowy),
7. wprowadzono do Statutu zapisy dotyczące tzw. BIP-ów czyli Biuletynów Informacji Publicznej; przepisy
prawne wprowadziły obowiązek podawania do publicznej wiadomości różnego rodzaju dokumentów tworzonych przez pracowników urzędów publicznych, m. in. zawiadomienia o terminie, miejscu i przedmiocie sesji
rady powiatu; ustawodawca w celu umożliwienia jednostkom takim jak powiat realizację tego ustawowego
obowiązku stworzył ustawę o Biuletynie Informacji Publicznej, w której określił, co i w jaki sposób należy podawać do wiadomości publicznej,
8. wrócono również do starych wniosków i uregulowano sprawy związane z interpelacjami i zapytaniami składanymi przez radnych na sesjach i w okresie międzysesyjnym,
9. bez analizy nie pozostawiono również spraw związanych z organizacją sesji rady regulując postanowienia
Statutu dotyczące nagrywania na nośniki audiowizualne przebiegu sesji oraz określenia czasu przechowywania
tych nagrań przez rok od zakończenia kadencji,
10. ze względu na wcześniejszą zmianę dotyczącą liczebnego składu rady, zmniejszono liczbę członków Komisji
rewizyjnej jako jedynej obligatoryjnej komisji rady; duży wpływ miał na to fakt, że członkiem Komisji Rewizyjnej
nie może być przewodniczący rady, wiceprzewodniczący rady oraz członek zarządu powiatu.
Jeżeli ktoś zastanawia się jeszcze nad pojęciem ciągłość władzy, to właśnie przykład prac nad zmianą Statutu Powiatu Pleszewskiego pokazuje jak „dzieło” rozpoczęte przez innych ludzi, należących często do zupełnie
innych opcji politycznych jest kontynuowane w ramach prac w tym samym organie samorządowej władzy
stanowiącej i wykonawczej.
Izabela Wnuk
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego

19

„POWIAT PLESZEWSKI” - III kadencja samorządu powiatowego 2006-2010”

5. Żałobna sesja samorządowa
W sobotni poranek, 10 kwietnia 2010 r., Polską wstrząsnęła
informacja o katastrofie polskiego
samolotu rządowego pod Smoleńskiem.
Samorządowcy Powiatu Pleszewskiego w hołdzie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, Małżonce
Prezydenta RP - Pani Marii Kaczyńskiej i wszystkim ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem spotkali
się w dniu 15 kwietnia 2010 r. na
wspólnej Nadzwyczajnej Żałobnej
Sesji Rad Gmin: Chocz, Czermin,
Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Rady
Sesja żałobna ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej
Miejskiej w Pleszewie oraz Rady
(Pleszew, 15 kwietnia 2010 r.)
Powiatu w Pleszewie. Sesja odbyła
się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. Sala była pełna. W sesji uczestniczyliradni powiatowi, miejscy i gminni, sołtysi, działacze organizacji społecznych i gospodarczych, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych samorządów.
Minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych Polaków, łącząc się w narodowej żałobie. Kondolencje w imieniu samorządów gminnych złożył Wójt Gminy Gołuchów, Marek Zdunek. W imieniu Powiatu
słowa żałoby wygłosił Starosta Pleszewski, Michał Karalus.
Jako wyraz hołdu ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem radni poprzez aklamację przyjęli „Uchwałę
Kondolencyjną” w sprawie: uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
i członków Jego delegacji. Swoje podpisy pod uchwałą złożyli wszyscy radni oraz wójtowie, burmistrz,
przewodniczący rad i Starosta Pleszewski. Na zakończenie odmówiono wspólną modlitwę za zmarłych.

Składanie podpisów pod uchwałą kondolencyjną
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Wystąpienia
podczas żałobnej sesji
Szanowni Przewodniczący i Radni wszystkich Rad!
Panie Starosto!, Panie Burmistrzu! Panowie Wójtowie!
Panie Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego!
Księże Prałacie! Księże Kanoniku! Państwo Sołtysi, Przewodniczący Osiedli!
Wszyscy Zebrani!
Zgromadził nas tutaj czas narodowej żałoby i solidarność w bólu po stracie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Jego małżonki, najwyższych Dowódców Wojskowych, Parlamentarzystów, Duchownych, Członków Rodzin Katyńskich tak boleśnie doświadczonych już
przez historię.
Tragedia, ta sprzed 70–ciu lat, i ta z sobotniego poranka, wstrząsnęła Polakami.
Także mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.
Osoby, które zginęły, poprzez różne media, często gościły w naszych domach. Nie zawsze
zgadzaliśmy się z ich poglądami. Ale były to osoby, które wzięły na swoje barki odpowiedzialność za sprawy Polski.
Działali w naszym imieniu. Byli bardzo ważni dla sprawnego funkcjonowania naszego
Państwa.
Mamy świadomość straty i bolesnego narodowego doświadczenia, ale także paraliżującego ludzkiego cierpienia rodzin, które dotknęła ta tragedia.
Naszym spotkaniem w tej historycznej auli chcemy powiedzieć:
My mieszkańcy gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew – cały Powiat
Pleszewski – oddajemy hołd wszystkim ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem i jesteśmy razem z Ich Rodzinami w przeżywaniu tej tragedii!
Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Jego małżonki Marii oraz wszystkich 94 osób, które zginęły
w Smoleńsku, w drodze do Katynia.
Mirosław Kuberka
Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

W księdze kondolencyjnej wyłożonej w Starostwie Powiatowym są wpisy wielu środowisk,
ludzi w różnym wieku, całych rodzin. Podobnie jest w księgach wyłożonych w urzędach gmin
i Miasta Pleszewa.
Ta narodowa tragedia połączyła mieszkańców Powiatu Pleszewskiego: na mszach świętych we wszystkich kościołach, w naszych rodzinach.
Śmierć tak wielu ludzi, którzy brali odpowiedzialność za kraj, poruszyła młodych i wcześniej urodzonych.
Dzisiejsza Nadzwyczajna Żałobna Sesja wszystkich Rad, zorganizowana w poczuciu
narodowej straty, jest wyrazem bólu naszego środowiska samorządowego: zarządu powiatu,
burmistrza, wójtów, radnych, sołtysów, przewodniczących rad osiedli, urzędników, dyrektorów
jednostek organizacyjnych i mieszkańców naszego powiatu.
Wszystkim ofiarom tragedii pod Smoleńskiem samorządy powiatu pleszewskiego oddają
honor i cześć.
Michał Karalus
Starosta Pleszewski
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Do księgi kondolencyjnej, wyłożonej
w Starostwie Powiatowym w okresie Żałoby
Narodowej, wpisywali się m.in. uczniowie
pleszewskich szkół

Ofiary katastrofy uczczono minutą ciszy

Oryginał Uchwały Kondolencyjnej wraz z informacją
o wpisach do ksiąg kondolencyjnych przesłano na ręce Marszałka Sejmu, pana Bronisława Komorowskiego, który pełnił
wówczas obowiązki Prezydenta RP.
W dniach żałoby narodowej, w starostwie, wyłożono
księgę kondolencyjną, do której na 85 stronach wpisali się
przedstawiciele urzędów, stowarzyszeń, ugrupowań politycznych i związkowych, organizacji społecznych, osoby
prywatne. Łącznie odnotowano około 700 wpisów. Oryginał
księgi złożono w archiwum zakładowym starostwa, jako wyraz
żałoby mieszkańców powiatu pleszewskiego, a także dowód
solidarności narodowej. Kserokopię księgi przekazano do
Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Starostwo uruchomiło
także internetową księgę kondolencyjną.
Mirosław Kuberka
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie
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Uchwała kondolencyjna samorządów
Powiatu Pleszewskiego

ROZDZIAŁ II

Starostwo Powiatowe
w Pleszewie
1. Zmiany organizacyjne, polityka jakości ISO,
projekt szkoleniowy (EFS) i informatyczny
Chęć udoskonalenia jakości obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Pleszewie stanowiła główną
przyczynę zmian oraz działań podejmowanych przez kierownictwo urzędu oraz zarząd powiatu w minionych czterech latach.
Zmiany organizacyjne polegały na utworzeniu z dniem 1 stycznia 2009 r. dwóch nowych wydziałów:
Inwestycji i Rozwoju oraz Kancelarii Starosty, z jednoczesnym wyodrębnieniem Biura Rady z Wydziału
Organizacyjnego oraz przeniesieniem zadań z zakresu turystyki z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do
Wydziału Promocji wraz ze zmianą nazwy tego ostatniego na: Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy
Zagranicznej.
Powyższe usprawniło z jednej strony obsługę klientów wewnętrznych, tj. jednostek organizacyjnych
powiatu w zakresie remontów oraz w sprawach inwestycyjnych. Natomiast Kancelaria Starosty, poza
realizacją zadań związanych z obsługą tego urzędu oraz Zarządu Powiatu, zajmuje się obsługą klientów
zewnętrznych, czyli realizacją licznych wniosków i pism kierowanych do obu tych organów. Kancelaria
wykonuje także szereg zadań związanych z udziałem samorządu w stowarzyszeniach i korporacjach
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Certyfikaty ISO
Starostwa Powiatowego w Pleszewie

samorządowych, m.in. Związek Powiatów Polskich,
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
Stowarzyszenie „Droga S-11”, Klub samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
Dokonane zmiany były wynikiem decyzji mających
usprawnić funkcjonowanie urzędu, natomiast ustawodawca zadecydował o likwidacji gospodarstw pomocniczych, stąd, w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych, z dniem 1 lipca 2010 r. w strukturze tutejszego urzędu znalazło się dotychczasowe Gospodarstwo
Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie,
a także Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, obecnie działający jako Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
Z inicjatywy Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa, w trosce o uzyskanie zadowolenia klientów z realizacji zadań administracji publicznej w kierowanym
przez niego urzędzie, Starostwo Powiatowe uzyskało po
raz pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością,
zgodny z normą PN-EN 9000:2001 w dniu 9 listopada 2006 r. Stanowił on potwierdzenie wysokiej jakości
usług świadczonych w urzędzie, ale także nakładał na
wszystkich pracowników obowiązek ciągłego doskonalenia procedur administracyjnych oraz metod pracy. Prace
nad systemem prowadzono pod kierunkiem firmy DGA
Doradztwo Gospodarcze. Przedstawicielem kierownictwa w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ( SZJ )
jest Pełnomocnik ds. SZJ ISO, podległy bezpośrednio
Staroście. Funkcję tę starosta powierzył Sekretarz Powiatu Bogusławie Prażucha. Nadane pełnomocnictwo
obejmuje niezbędne uprawnienia w zakresie działań
związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem SZJ oraz reprezentowania Starostwa na zewnątrz
w sprawach dotyczących systemu. System jest monitorowany zarówno przez wewnętrzne, jak i zewnętrzne
audity kontrolne. Nad prawidłową realizacją zadań
wykonywanych przez pracowników poszczególnych
wydziałów czuwają nie tylko naczelnicy/kierownicy, ale
także auditorzy wewnętrzni w składzie: Maciej Blandzi,
Dorota Drosdowska, Dominika Kończak, Aneta Lisek,
Beata Napierała, Danuta Wasiewicz- Musielak, Izabela
Wasińska, Danuta Witczak. Audity wewnętrzne stanowią
podstawowe narzędzie oceny skuteczności i efektywności systemu. Na ich podstawie podejmuje się działania
korygujące i zapobiegawcze oraz wdraża rozwiązania
doskonalące funkcjonowanie systemu w poszczególnych
obszarach. Pozyskuje się także informacje zwrotne od
klientów w formie ankiet dostępnych w formie papierowej oraz elektronicznej.
Na początku października 2009 roku, czyli po
upływie trzech lat od uzyskania pierwszego certyfika-
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Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pleszewie

W I rzędzie (siedzą od lewej): K.Zawieja, M.Sitnicki, A.Tomaszewska, D.Drosdowska, I.Wnuk, R.Garsztka, U.Balicka, M.Gramala (Skarbnik Powiatu), M.Karalus (Starosta
Pleszewski), D.Czaplicka (Wicestarosta Pleszewski), B.Prażucha (Sekretarz Powiatu), D.Witczak A.Lisek, R.Łoza, D.Kończak, M.Klimek,
II rząd (stoją od lewej): H.Woźniak, K.Grzesiak, M.Maciejewska, B.Napierała, M.Sztamburski, Z.Michalska, D.Cierniak, A.Palak, A.Dolata, D.Wasiewicz-Musielak, B.Spychała,
A.Wojtkowiak, J.Osiaczyk, J.Secler, M.Ratajczak, S.Mazurek, M.Garbarczyk, B.Jaworska, A.Kalinowska – Zgorzelak, M.Bartczak, J.Koza, N.Zdunek, W.Walczak, M.Styś
III rząd (od lewej): P. Frąszczak, M.Szóstak, E.Antczak, K.Grząbka, M.Świątek, E.Spychaj, J.Pierściński, K.Zalewa, M.Bartosik, E.Hyla, B.Suty, P.Kubiak, A.Nowicka,
J.Kędzia, P.Rutkiewicz, M.Gola, D.Klak, H.Korzeniewska, T.Wojtala, T.Nowicki
IV rząd (od lewej): R.Sawada, S.Paszkowiak-Drogoś, J.Śmigielski, I.Wasińska, A.Szulczyńska, H.Lis, M.Żarnowski, M.Depa, P.Cichy, M.Mączka, K.Musielak, M.Blandzi,
J. Kaźmierczak, M.Matysiak, M.Mazurek, J.Leśniewski, K.Zawada, M.Wasielewski, R.Klamecka, W. Marzyńska, R. Czajczyński, D. Mandryk

„POWIAT PLESZEWSKI” - III kadencja samorządu powiatowego 2006-2010”

Schemat organizacyjny
StarostWa Powiatowego
w Pleszewie

Starostwo Powiatowe w Pleszewie
tu, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy przeprowadziło tzw. audyt odnowienia, tym
razem według nowej normy PN-EN ISO 9001:2009. Wyniki auditu były pomyślne dla naszego urzędu
i potwierdziły spełnianie przez urzędników wymagań normy w zakresie „realizacji zadań publicznych
powiatu, wynikających z przepisów prawa, służących zaspokajaniu potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej”. Wydany na tej podstawie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 1875/2/2009 dla
Starostwa będzie obowiązywał do 5 października 2012 r., o ile kolejne audity potwierdzą wysoką jakość
pracy, w tym obsługi klientów.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pleszewie opracowali do tej pory 26 procedur ISO, które podnoszą jakość świadczonych usług. Podstawowym dokumentem, określającym główne założenia i cele
SZJ w jednostce jest „POLITYKA JAKOŚCI”, bazująca na naczelnej deklaracji działania dla zapewnienia
satysfakcji i zadowolenia klientów oraz stron zainteresowanych z poziomu obsługi realizowanej przez
starostwo. Szczegółowy opis działań i procedur zawarty jest w „KSIĘDZE JAKOŚCI”, systematycznie
udoskonalanej i stanowiącej potwierdzenie systematycznej pracy nad Systemem Zarządzania Jakością
w naszym urzędzie. Procesy określone w ramach systemu zarządzania zostały podzielone na dwie grupy: Procesy Główne: Planowanie pracy oraz Obsługa klienta a także Procesy Wspomagające: Obsługa
administracyjna, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Nadzorowanie i doskonalenie SZJ. Monitorowanie
procesów odbywa się przy pomocy przyjętych mierników i wskaźników. Ich wyniki,podobnie jak rezultaty
auditów wewnętrznych, stanowią dane wejściowe do przeglądu systemu zarządzania. Jego celem jest
zapewnienie ciągłej przydatności i efektywności systemu oraz wskazanie kierunków jego rozwoju.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu przyczynia się niewątpliwie także do poprawy poziomu
obsługi klientów, co w konsekwencji stymulować winno zrównoważony rozwój powiatu pleszewskiego.
Powiat Pleszewski jako lider - projektodawca i Gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów oraz
Miasto i Gmina Pleszew zawarły porozumienie, które umożliwiło realizację projektu pn.: „Szkolenia pracowników JST szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”. Jego realizacja, która zakłada uczestnictwo
205 urzędników programach szkoleniowych, rozpoczęła się we wrześniu 2009 r., a potrwa do sierpnia
2011 r. Wartość projektu wynosi 1.048.405 złotych z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego wynosi 95%, tj. 995.984,75 złotych. Resztę, czyli wkład własny samorządów stanowi

Uczestnicy szkolenia z zakresu „Komunikacji i pracy w zespole” w ramach projektu „Szkolenia pracowników
JST z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”, wspófinsowanego z EFS
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wartość pracy szkolonych urzędników. W ramach projektu odbywają się 22 rodzaje szkoleń o różnych zakresach tematycznych,
obejmujących zarówno kwestie
administracyjne, jak i finansowe,
a także naukę języków obcych
(język angielski i niemiecki) oraz
szkolenia informatyczne.
Gminy pod przewodnictwem
Powiatu Pleszewskiego- lidera zawarły w dniu 29 listopada 2007
r. umowę konsorcyjną- porozumienie na potrzeby realizacji projektu
informatycznego pn. „Informatyzacja Jednostek Samorządu
Terytorialnego.” Jego całkowita
wartość wynosi 2.245.669 złotych. Na podstawie umowy zawartej z MSWiA projekt uzyskał
dofinansowanie w formie dotacji
celowej w wysokości 75% wartości projektu, tj. 1.684.251,
75 złotych. Środki, jakie nasz
powiat otrzymał na informatyzację były największą dotacją spośród projektów zgłoszonych do
MSWiA w tym okresie, tj. dnia
30 listopada 2007 r. W ramach
projektu realizowanego przez konsorcjum dla siedmiu urzędów Samorządu Terytorialnego Powiatu
Pleszewskiego została zakupiona i zainstalowana infrastruktura sprzętowa i sieciowa, a także
oprogramowanie wraz z usługą
wdrożeniowo-szkoleniową. Pomysłodawczynią obu projektów była
Dorota Czaplicka, Wicestarosta
Pleszewski.
Podsumowując należy podkreślić, że wszystkie działania podejmowane w tej kadencji przez
Powiat Pleszewski w sferze administracji zmierzały do realizacji celu
nadrzędnego, jakim jest „Realizacja
zadań ustawowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa i zapewniającymi spełnienie
oczekiwań Klientów”.
Dostawy sprzętu komputerowego i usługa szkoleniowa
w ramach projektu „Informatyzacja JST Powiatu Pleszewskiego”,
współfinansowanego przez MSWiA
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Bogusława Prażucha
Sekretarz
Powiatu Pleszewskiego

ROZDZIAŁ III

Powiat pleszewski
w III kadencji
1. Budżet powiatu pleszewskiego w latach 2006- 2010
Działalność samorządu powiatowego mogła być prowadzona w ramach posiadanych środków finansowych. Wielkość budżetu w latach 2007 – 2010 na tle budżetów poprzednich kadencji przedstawia się
następująco:
1999

2000

2001

2002

2003

2004

DOCHODY

30 430 091 zł

38 455 031 zł 43 899 220 zł 40 301 027 zł

38 957 754 zł

42 922 908 zł

WYDATKI

30 296 646 zł

38 693 676 zł 44 122 886 zł 41 960 670 zł

42 219 339 zł

48 085 220 zł

2009

2010

2005

2006

2007

2008

DOCHODY

46 406 809 zł

46 552 854 zł 48 068 021 zł 55 062 071 zł

59 132 183 zł

72 075 651 zł

WYDATKI

50 534 899 zł

50 494 476 zł 47 930 235 zł 54 518 032 zł

58 728 104 zł

86 111 774 zł

Na wykresie słupowym przedstawia się to następująco:

86,11 mln zł

72,07 mln zł

58,72 mln zł

59,13 mln zł

55,06 mln zł

47,93 mln zł

48,06 mln zł

50,49 mln zł

46,55 mln zł

50,53 mln zł

46,4 mln zł

42,92 mln zł

42,21 mln zł

38,95 mln zł

41,96 mln zł

40,3 mln zł

44,12 mln zł

43,89 mln zł

38,69 mln zł

40

mln zł

30,43 mln zł

60

mln zł

38,4 mln zł

- wydatki

mln zł

48,08 mln zł

- dochody

80

54,51 mln zł

Budżety powiatu pleszewskiego w latach 1999-2010
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Inwestycje powiatowe w 2010 roku
prowadzone są w następujących
obszarach:
1. Infrastruktura drogowa
2. Administracja publiczna
3. Bezpieczeństwo publiczne
4. Oświata

19 068 251 zł
954 051 zł
30 000 zł
2 017 694 zł

5. Ochrona zdrowia

892 000 zł

6. Pomoc społeczna

204 255 zł

Wydatki majątkowe ogółem

23 166 251 zł

Wskazuje to na wzrostową tendencję
budżetu Powiatu Pleszewskiego w kolejnych
latach funkcjonowania samorządu.
Rekordowym pod tym względem jest rok
2010, w którym poziom wydatków niemal trzykrotnie przekroczył wydatki budżetu z 1999 r.
W budżecie 2010 roku bardzo wysoką kwotę – jak na możliwości finansowe
powiatów – przeznacza się na inwestycje
powiatowe.
W omawianym okresie na wydatki majątkowe zaplanowano 23 166 251 zł, co
stanowi aż 30 % ogółu wydatków.
Mariusz Gramala
Skarbnik
Powiatu Pleszewskiego

2. Opieka zdrowotna.
Przekształcenie SP ZOZ w PCM Sp z o.o.
Działalność i sukcesy szpitala w Pleszewie.
2006 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie w rankingu szpitali publicznych wielospecjalistycznych i onkologicznych organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w październiku zajął
7. miejsce wśród szpitali publicznych z całej Polski oraz 1. miejsce wśród szpitali w Wielkopolsce.
W grudniu odbył się w szpitalu I audyt nadzoru. Audytorzy sprawdzali jak system funkcjonuje,
jakie są efekty jego posiadania i jak jest doskonalony. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym
– nie spisano żadnej niezgodności, spisano kilka rekomendacji. Szczególną uwagę audytorzy skupili
na potencjale doskonalenia, który zaproponowali nam po pierwszym audycie certyfikującym. Podsumowując audyt wypadł bardzo pozytywnie. Audytorzy podkreślili duże zaangażowanie personelu oraz
znaczne postępy w stosunku do ubiegłego roku.

2007 rok

W maju odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania windy i szybu dla osób niepełnosprawnych
przy Oddziale Paliatywnym i Rehabilitacyjnym – projekt współfinansowany przez PFRON. Przekazany
został kardiomonitor, ufundowany przez Samorząd Miasta i Gminy Pleszew, a także otwarta została
sala internetowa na Oddziale Dziecięcym – projekt zrealizowany dzięki TP S.A.
We wrześniu zorganizowany został II Festyn Zdrowia połączony z obchodami 25 – lecia szpitala
w Pleszewie. Zgodnie z tradycją na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. prezentacja oddziałów
szpitalnych, pokazy ratownicze oraz loteria z wieloma cennymi nagrodami. Ilość uczestników festynu
przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Powiat Pleszewski jako organ założycielski - w grudniu podjął decyzję o przekształceniu formy
prawnej szpitala. Decyzja poprzedzona była konsultacjami społecznymi, szczególnie w gronie pracowników co do zasadności, korzyści i zagrożeń wynikających z przekształcenia. Formą konsultacji
były spotkania, prezentacje, debaty na linii Starostwo Powiatowe – pracownicy oraz wizyty w innych
przekształconych szpitalach. Konsultacje te bardzo absorbowały zarówno Zarząd Powiatu, jak i kierownictwo SPZOZ-u. Decyzja o przekształceniu szpitala podyktowana była między innymi takimi
względami, jak:
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Powiat Pleszewski w III kadencji
Brak środków pieniężnych SP na
ciągłe dofinansowywanie działalności zakładu
zmiana sposobu właścicielskiego
uzyskanie możliwości świadczenia dodatkowych usług, w tym
komercyjnych
uzyskanie nowych możliwości
finansowania zakładu
zwiększenie swobody w podejmowaniu decyzji zarządczych
zwiększenie możliwości rozwoju
zakładu
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku
wniesienie nowej jakości usług.
Na uwagę zasługuje fakt, że
Ambulans specjalistyczny „S” Volkswagen Crafter,
w tym okresie szpital nie posiadofinansowany z EFRR (2009 r.)
dał zadłużenia. Intencją Powiatu
było nieprzerwane zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń SPZOZ-u dostępu do takich samych
świadczeń w nowym podmiocie.

2008 rok

Dnia 1 lutego utworzono jednoosobową Spółkę Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.,
w której 100% udziałów posiada Powiat Pleszewski.
Dnia 4 kwietnia zarejestrowano Spółkę w Krajowym
Rejestrze Sądowym. 22 kwietnia Zarząd Powiatu powołał
likwidatora SPZOZ. 29 kwietnia wpisano NZOZ PCM
do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody
Wielkopolskiego.
1 maja nowo powstały podmiot podjął działalność
medyczną, przejmując na drodze cesji w niezmienionej
wartości od SPZOZ-u wszystkie kontrakty z NFZ. Cesje
poprzedziły kilkumiesięczne ustalenia z NFZ. Wszyscy
pracownicy SPZOZ przeszli do nowego podmiotu na
PCM - zwycięzca
podstawie paragrafu 23 Kodeksu Pracy. W wyniku
rankingu „Super
Expressu” (2008
r.)
przekształcenia żaden pracownik nie stracił pracy ani
nikomu nie pogorszono warunków pracy.
W październiku, wzorem lat ubiegłych, pleszewski szpital przystąpił do ogólnopolskiego rankingu szpitali
„Bezpieczny Szpital 2008”, przeprowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości GP dla dziennika
„Rzeczpospolita”. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w rankingu wynosiła 1000. Nasz
Szpital uzyskał 840,03 punkty, co zapewniło nam 1. miejsce w Polsce wśród szpitali niepublicznych.
Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Warszawie w siedzibie „Rzeczpospolitej”, a sam certyfikat
został wręczony na ręce Prezes Adeli Grali - Kałużnej przez wiceministra zdrowia Marka Habera.
W grudniu w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. odbyła się ocena wizytatorów
Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.
W 2008 r. Oddział Kardiologiczny rozszerzył zakres swoich świadczeń o zabiegi wszczepiania rozruszników. Do końca roku w Oddziale zostało wszczepionych 121 urządzeń tego typu.
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2009 rok

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej (luty 2009 r.)

Nowoczesny, 16-rzędowy, 16-warstwowy tomograf komputerowy
marki Siemens Somatom Emotion

Odbiór certyfikatu akredytacyjnego dla PCM
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W lutym odbyło się uroczyste
oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.
Siemens SOMATOM Emotion to
najnowocześniejszy w regionie tomograf 16 rzędowy, 16 warstwowy. Dotychczas tomografami o tak
zaawansowanych możliwościach
dysponowały tylko szpitale w Poznaniu. Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele zarządu szpitala,
władz powiatowych oraz załogi
PCM. Tomograf komputerowy został poświęcony przez kapelana
szpitala księdza Sławomira Kosińskiego.
W marcu w Gołuchowie odbyła
się uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacyjnego. Wręczenia tytułu dokonał Jerzy Hennig
– dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
z Krakowa. W uroczystości wzięli
udział pracownicy oraz zaproszeni
goście.
Od kwietnia specjaliści z Oddziału Kardiologicznego PCM
rozpoczęli wszczepianie kardiowerterów – do końca 2009 roku
przeprowadzono 26 takich zabiegów.
W sierpniu odbył się audit
certyfikacyjny Zintegrowanego
Systemu Zarządzania w oparciu
o wymagania następujących norm:
PN-EN ISO 9001:2008 (system
zarządzania jakością), PN-EN
ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskiem), PN-N

Powiat Pleszewski w III kadencji

Oddanie do użytku lądowiska dla medicopterów przy pleszewskim szpitalu
(28 września 2009 r.)

18001:2004 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), OHSAS 18001:2007 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). W wyniku przeprowadzonego auditu zostały przyznane PCM
Sp. z o.o. certyfikaty potwierdzające pozytywny wynik nadzoru.
We wrześniu uroczyście zostało otwarte lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szpital w Pleszewie rozpoczął starania o uzyskanie zgody na budowę płyty lądowiska już w lutym
2005 r. Opracowano instrukcję użytkowania, która musiała zostać zatwierdzona przez Agencję Ruchu
Lotniczego. Ustalono lokalizację inwestycji i po wprowadzeniu odpowiednich zmian przesłano dokumenty
do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. W tym czasie zmianie uległy przepisy, co spowodowało
konieczność wprowadzenia zmian w dokumentach i ponowny ich obieg, przy czym decyzję w sprawie
lądowiska w Pleszewie podejmowała teraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Kolejna zmiana przepisów
w 2008 r. uprościła skomplikowaną procedurę, przewidzianą dla lotnisk i lądowisk. Otrzymaliśmy informację, że wystarczy wypełnienie prostego formularza i dokonanie zgłoszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody
na lotnicze wykorzystanie terenu. Zgodę wyraził Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w dniu 9 lipca 2008
r., a 21 października 2008 r. zarejestrowano inne miejsce przystosowane do startów i lądowań statków
powietrznych Pleszew (lądowisko dla medikopterów). Posiadanie takiego obiektu ma istotne znaczenie
dla funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, umożliwiając bezpieczne lądowanie śmigłowcom sanitarnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z drugiej strony przepisy dotyczące
zarządzania kryzysowego wymagają, aby każda gmina wskazała miejsce lądowania dla helikopterów. Na
inwestycję, której koszt wyniósł 33 229,06 zł, złożyła się budowa płyty lądowiska, drogi dojazdowej oraz
montaż masztu z wiatrowskazem.
W październiku na uroczystej gali w siedzibie Rzeczypospolitej ogłoszono wyniki kolejnej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital”. W kategorii szpitali niepublicznych 1. miejsce zajął
nasz szpital. Zdobyliśmy 15 punktów więcej niż w roku poprzednim i ponownie zwyciężyliśmy. Większą
liczbę punktów udało się uzyskać, zwłaszcza w obszarze zarządzania. Ranking merytorycznie opracowu-
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Uroczystość wręczenia dyplomu za I miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Bezpieczny Szpital 2009”
w kategorii szpitali niepublicznych (Warszawa, październik 2009)

je Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest jednostką organizacyjną Ministerstwa
Zdrowia. Pomimo iż w rankingu odrębnie klasyfikowane są szpitale publiczne i niepubliczne, warto podkreślić, że nasz szpital uzyskał najlepszy wynik w Wielkopolsce bez podziału na kategorie. Podczas gali
Pleszewskie Centrum Medyczne reprezentowała Prezes Zarządu Agnieszka Pachciarz oraz Starosta Michał
Karalus.
W październiku w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym PCM w Pleszewie odbyła się uroczystość oddania do użytku ambulansu ratunkowego, zakupionego ze środków Unii
Europejskiej. Zaproszonych gości powitała Prezes Agnieszka Pachciarz.
Jak doszło do zakupu nowego ambulansu ratunkowego? We wrześniu
2008 r. PCM w Pleszewie złożyło wniosek unijny w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013; Priorytet: XII Bezpieczeństwo
zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia; Działanie
12.1 „Rozwój systemu Ratownictwa medycznego”. Tytuł naszego projektu
to: „Zakup ambulansu ratunkowego w celu poprawy bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców Powiatu Pleszewskiego”. Projekt ten decyzją
z dnia 17 kwietnia 2009 r. został zakwalifikowany do współfinansowania
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano zakupu samochodu marki Volkswagen Crafter wraz
z niezbędnym wyposażeniem medycznym o standardzie specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Zarówno samochód, jak i jego
wyposażenie jest zgodne z Polskimi Normami w tym zakresie oraz
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wymogami Narodowego Funduszu
Zdrowia. Zakupione auto spełnia
najwyższą normę czystości spalin
EURO 5. Całkowity koszt zakupu
ambulansu to 398 375,17 zł,
z czego dofinansowanie UE wyniosło 319 205,00 zł. Poświęcenia
karetki dokonał szpitalny kapelan
ksiądz Marcin Załężny. Kluczyki
do ambulansu, z rąk Pani Prezes
i Pana Starosty, odebrał Ordynator
SOR – doktor Wiesław Leszczyński, który w asyście ratowników
medycznych demonstrował użyteczność i funkcjonalność przedziału medycznego.
W październiku Oddział Kardiologiczny zorganizował konferencję naukową z udziałem Prof.
Karetka zespołu podstawowego „P”, zakupiona w grudniu 2009 roku
Henryka Wysockiego - Specjalize środków własnych PCM
sty Wojewódzkiego w dziedzinie
Kardiologii, Prof. Stefana Grajka - przełożonego I Kliniki Kardiologii i Katedry Kardiologii UM w Poznaniu
oraz dr Przemysława Mitkowskiego - sekretarza Sekcji Elektroterapii Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Każdy z prelegentów wygłosił półgodzinny wykład. Prof. Henryk Wysocki mówił o zespole
metabolicznym jako zagadnieniu interdyscyplinarnym na pograniczu kardiologii, diabetologii i hipertensjologii, ukazując nowe spojrzenie na to zagadnienie. Prof. Stefan Grajek wygłosił odczyt na temat nowych
implikacji stosowania leku iwabradyny, który z powodzeniem jest w stanie zastąpić dużą grupę leków,
jakimi są betablokery. Na koniec zabrał głos dr Przemysław Mitkowski, który omówił nowe wskazania do
wszczepiania kardiowerterów, prezentując badania potwierdzające skuteczność tego typu leczenia w określonych schorzeniach kardiologicznych.
W listopadzie wdrożone do pracy w Laboratorium zostały dwa analizatory nowej generacji: biochemiczny i immunochemiczny.
W listopadzie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ISO przez firmę DEKRA Certification Sp.
z o.o.. W imieniu gospodarzy – Pani Prezes Agnieszki Pachciarz i Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa, gości powitał doktor Grzegorz Sokół. Wśród licznie przybyłych gości, oprócz przedstawicieli władz
samorządowych i kierowników zaprzyjaźnionych instytucji, należy wymienić doktora Edwarda Horoszkiewicza, pierwszego dyrektora pleszewskiego
szpitala w obecnym budynku. Na uroczystość przybyli także wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej PCM wraz z jej Przewodniczącym. Reprezentanci pracowników
odebrali Certyfikaty z rąk przedstawiciela
regionalnego firmy DEKRA Certification
Sp. z o.o. – Pani Jolanty Nowickiej. Pani
Prezes Agnieszka Pachciarz odebrała liczne
gratulacje, która podkreśliła, że nie byłoby
tego sukcesu, gdyby nie wysiłek wszystkich
pracowników.
W grudniu odbyła się w pleszewskim
szpitalu uroczystość oddania do użytku
kolejnej zakupionej, tym razem ze środków własnych, karetki oraz sprzętu meNowoczesny analizator parametrów
dycznego. Karetka służy Podstawowemu
biochemicznych

35

„POWIAT PLESZEWSKI” - III kadencja samorządu powiatowego 2006-2010”

Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Ambulans powstał na bazie
samochodu marki Volkswagen Crafter. Ze środków Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego), w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
szpital otrzymał dofinansowanie
w wysokości 632 063,42 zł na
zakup następującego sprzętu
i aparatury medycznej: zestaw
do wideoskopii, myjka endoskopowa, aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, defibrylator,
8 pomp infuzyjnych, 2 respiratory,
stół operacyjny, 2 kardiomonitory i 3 kapnografy. Kolejne 254
230,00 zł otrzymano ze środków
Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu SerCertyfikat „Najwyższa Jakość w Medycynie”. Na zdjęciu: Prezes PCM
Agnieszka Pachciarz, przedstawiciele załogi szpitala, Przewodniczący
cowo-Naczyniowego POLKARD,
Rady Nadzorczej PCM Marian Sztamburski, Przewodniczący Rady Poktóre zostały przeznaczone na zawiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
kup echokardiografu, bieżni i apaZbigniew Rodek (Poznań, grudzień 2009 r.)
ratu EKG. Podobnie jak w latach
poprzednich, i tym razem działalność szpitala wsparło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Finansowej dla
ZOZ, które przekazało sprzęt o wartości 67 852,45 zł. Szczególne podziękowania Pani Prezes skierowała
do tych osób, które w ramach wspierania organizacji pożytku publicznego przekazały 1% swojego podatku
na rzecz szpitala w Pleszewie. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zgromadzono część sprzętu, o który
w tym roku wzbogacił się PCM w Pleszewie. Przekazanie tegoż sprzętu do użytkowania miało charakter
symboliczny. Kapelan szpitalny ks. Marcin Załężny dokonał poświęcenia nowej karetki oraz urządzeń medycznych. Podczas uroczystości w imieniu właściciela szpitala - Powiatu Pleszewskiego, głos zabrał Pan
Starosta Michał Karalus. Nawiązując do obaw, które towarzyszyły przekształceniu SPZOZ-u w spółkę, Pan
Starosta podkreślił, że dla pracowników i pacjentów ta zmiana jest niezauważalna.
W grudniu PCM zostało uhonorowane certyfikatem „Najwyższa Jakość w Medycynie”. Wyróżnienie
przyznaje Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością, które prowadzi Program Jakości „Najwyższa Jakość” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, w którym nagradzane są firmy, dla których
zarządzanie przez jakość - TQM (Total Quality Management) stało się wyznacznikiem jakości produktów
i usług. W kilkudziesięciu edycjach Programu Certyfikat „Najwyższa Jakość” zdobyło kilkaset firm z całej Polski, w tym kilka szpitali. WSBJ wspiera rozwój najlepszych przedsiębiorstw, wyszukuje i kreuje
liderów jakości, wskazuje na produkty i usługi, które potwierdzają wysoką jakość. W tym roku swoją
propozycję skierowali do naszego szpitala. Uroczyste wręczenie Certyfikatu miało miejsce w Pałacu
Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu, podczas gali w dniu 15 grudnia. Certyfikat odebrała Pani
Prezes Agnieszka Pachciarz, a o jego wręczenie poproszono Panią Wicestarostę Powiatu Pleszewskiego – Dorotę Czaplicką. Oprócz Pani Wicestarosty właściciela szpitala reprezentowali Przewodniczący
Rady Powiatu Pleszewskiego Pan Mirosław Kuberka, Wiceprzewodniczący Pan Zbigniew Rodek oraz
Przewodniczący Rady Nadzorczej PCM w Pleszewie Pan Marian Sztamburski. Tych, których zaangażowanie oraz praca na najwyższym poziomie złożyła się na ten sukces reprezentowani byli przez dyrekcję,
kierownictwo i ordynatorów naszego szpitala. Bezpośrednimi uczestnikami gali byli obaj Panowie Dyrektorzy – Ryszard Bosacki i Tadeusz Stefaniak, Kierownik Pionu Pielęgniarskiego – Pani Dorota Orczyk,
Ordynatorzy: Aldona Zielińska-Perlińska, Grzegorz Sokół i Marek Kintzi oraz Rzecznik prasowy szpitala
– Ireneusz Praczyk.
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2010 rok

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu pleszewskiego szpitala został gruntownie
wyremontowany i zmodernizowany. Uroczyste oddanie oddziału do użytkowania odbyło
w lutym. W efekcie przeprowadzonych prac
remontowych pacjenci oddziału uzyskali wysoki
komfort pobytu i warunki leczenia o najwyższym
standardzie.
W kwietniu z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie wykonywane były bezpłatne badania dla
mieszkańców Powiatu. Organizatorem akcji byli
Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszewskie
Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz Powiatowa
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pleszewie.
Celem badań było rozpowszechnienie badań
profilaktycznych wśród mieszkańców. W wyniku
akcji w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej wykonano 15 badań USG piersi kobietom
w wieku od 35 do 55 lat, stosującym terapię
hormonalną. Ponadto 7 badań mammograficznych osobom w przedziale wiekowym 50 – 69.
W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przebadano 335 pacjentów wykonując 464 badania,
tj. 129 morfologii, 123 oznaczenia TSH, 110
Akcja badań profilaktycznych
oznaczeń cholesterolu, 83 oznaczenia PSA oraz
z okazji Światowego Dnia Zdrowia
19 oznaczeń glukozy. W wyniku badań 17%
(7 kwietnia 2010 r.)
pacjentów skierowano na konsultacje lekarskie
z powodu złych wyników, a 8,3% zalecono kontrolę oznaczonych parametrów w późniejszym terminie.
W czerwcu Pleszewskie Centrum Medyczne zakończyło prace remontowe, których celem było zwiększenie funkcjonalności i poprawa estetyki holu przy wejściu głównym do szpitala. Roboty budowlane
obejmowały również remont ciągu
komunikacyjnego prowadzącego
od wejścia głównego do holu przy
windach w sąsiedztwie Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej oraz
dalej w kierunku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Prace remontowe, które obejmowały swoim
zakresem również dostosowanie
pomieszczeń dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, zostały dofinansowane ze środków PFRON-u przeznaczonych na łamanie
barier architektonicznych. W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się
szatnia obecnie zlokalizowana jest
izba przyjęć planowych. Wyodrębnione zostało pomieszczenie, gdzie
pojedynczo każdy przyjmowany do
Hol i recepcja szpitala po remoncie
szpitala pacjent jest rejestrowany
(czerwiec 2010 r.)
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i w razie potrzeby poddany badaniu przed hospitalizacją. W ten
sposób zapewnia się pacjentom
spokój i pełną intymność w tych
stresujących dla nich chwilach.
W ramach prac remontowych
zamontowano nowoczesne i estetyczne podwieszane sufity oraz
nowe lampy. Dwustronne tablice
wskazują kierunek w określone
miejsca szpitala. Wzdłuż ścian
zamontowano pochwyty – poręcze
dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Położone zostały nowe
instalacje p.poż i energetyczne.
Uroczystość wręczenia certyfikatu „Czysty szpital - czyste leczenie”
Istotną zmianą organizacyjną jest
(Dobrzyca, 17 września 2010 r.)
to, że rejestracja do poradni oraz
ogólna informacja będzie czynna do godz. 18.00, a nie, jak do tej pory, do 14.30. Usprawnimy także komunikację z pacjentami, zarówno bezpośrednią, jak i telefoniczną. Obok dotychczasowego numeru rejestracji
ogólnej z końcówką – 800, uruchomione zostały dwie nowe linie: 900 – informacja ogólna i 789 – izba
przyjęć planowych do szpitala. Panie w rejestracji będą miały najpełniejszą bazę informacyjną w zakresie
świadczeń szpitalnych, kolejek, rejestracji do poradni, a także usług odpłatnych. W razie potrzeby zarówno
pacjenci, jak i osoby odwiedzające dowiedzą się tutaj - jak poruszać się po szpitalu. Remont niewątpliwie
poprawił też warunki pracy personelu odpowiedzialnego za rejestrację i przyjmowanie pacjentów. Nowa
koncepcja ma sprawić, aby hol główny stał się miejscem, gdzie pierwszy – jakże ważny kontakt pacjenta
ze szpitalem, będzie przebiegał sprawnie i możliwie najbardziej komfortowo.
Pleszewskie Centrum Medyczne, jako drugi szpital w Polsce, uzyskało Certyfikat, potwierdzający wdrożenie
standardów Programu „Czysty szpital. Czyte leczenie”. Postępowanie zgodne z tymi standardami minimalizuje
ryzyko występowania i przenoszenia zakażeń. Weryfikacja spełnienia wymogów Programu odbyła się w dniu 10
lipca 2010 r. i została przeprowadzona przez firmę DEKRA Certyfication Sp. z o.o.. Uroczyste wręczenie certyfikatu „Czysty szpital – czyste leczenie” odbyło się 17 września 2010 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
Wyróżnienie wręczył prezes DEKRA Certyfication - Georg Jankowski. Odebrali je: Ryszard Bosacki – dyrektor PCM ds. medycznych, Renata
Grześkowiak – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgicznego oraz
Ewa Płócienniczak – pielęgniarka
epidemiologiczna.
Wizytę w PCM złożył 30 września Marszałek Sejmu R.P. Grzegorz Schetyna, który przyjechał do
Pleszewa na zaproszenie lokalnych
struktur Platformy Obywatelskiej.
W szpitalu był podejmowany przez
Starostę Pleszewskiego Michała Karalusa, Wicestarostę Dorotę
Czaplicką, Przewodniczącego Rady
Powiatu Mirosława Kuberkę oraz
Prezes PCM Sp. z o.o. Agnieszkę
Pachciarz. Marszałkowi towarzyszyli parlamentarzyści PO, senator
Otwarcie Pracowni Gastroenterologicznej przez Marszałka Sejmu
Mariusz Witczak i poseł Rafał GruGrzegorza Schetynę, Prezes Oddziału Wojewódzkiego NFZ
piński. Na spotkanie zaproszono
Zbigniewę Nowodworską, Starostę Pleszewskiego Michała Karalusa
m.in. prezes Wielkopolskiego Odi Prezes PCM Sp z. o.o. Agnieszkę Pachciarz (30 września 2010 r.)
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działu Wojewódzkiego NFZ Zbigniewę Nowodworską, ordynatorów szpitala oraz dziennikarzy. Marszałek
Schetyna uroczyście otworzył w szpitalu nową Pracownię Gastroenterologiczną, zwiedził Oddziały Ortopedyczny i Kardiologiczny. Obejrzał także rozpoczętą rozbudowę PCM-u.
We wrześniu rozpoczął się I etap rozbudowy szpitala. Obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstanie nowy parterowy pawilon na użytek oddziałów chirurgicznego i kardiologicznego. Powierzchnia
obiektu wyniesie 288 m2 i pomieści gabinet zabiegowy z niezbędnym zapleczem lekarsko - pielęgniarskim
oraz technicznym. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą robót został Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. z Nowego Miasta nad Wartą. Koszt inwestycji to 1 872 860,89 zł. Budowa
ruszyła we wrześniu 2010 r. i potrwa do 15 stycznia 2011 r.
Agnieszka Pachciarz
Prezes Zarządu
Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

3. Oświata
Sieć i struktura placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu pleszewskiego obejmuje następujące jednostki organizacyjne:
		 1. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie,
		 2. Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
		 3. Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie,
		 4. Zespół Szkół Politechniczno-Przyrodniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
		 (od 1 września 2010 r., wcześniej: Zespół Szkół Rolnicze CKU w Marszewie),
		 5. Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie,
		 6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie,
		 7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.
Samorząd powiatu pleszewskiego starał się wywiązać z nałożonych zadań dla zapewnienia dobrych
warunków działalności podległym jednostkom oświatowym, których funkcjonowanie podlegało pani Dorocie Czaplickiej, Wicestaroście Pleszewskiemu.
Potwierdzają to zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne i szeroki zakres działań modernizacyjnych
podjętych już w I i II kadencji, a wyraźnie zintensyfikowanych w latach III kadencji samorządowej. Skalę
i rozmiary tego wysiłku ilustruje najlepiej zaprezentowany poniżej wykaz – tylko głównych przedsięwzięć,
zrealizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych w okresie III kadencji samorządowej.

I Liceum Ogólnokształcące im. ST. STASZICA
Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z odwodnieniami
budynku 165.376 zł
Rozbudowa budynku o szyb windy dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych, inwestycję realizowano od stycznia do końca maja 2009 r., całkowity
koszt zadania: 251.600 zł (wysokość dofinansowania
z PFRON – 135.000 zł).
W latach 2006 – 2010 przeprowadzono remonty
w pomieszczeniach szkolnych we własnym zakresie,
do których zakupiono farby, kleje - w łącznej kwocie:
39.133,82 zł.
Doposażono pomieszczenia szkolne w nowe krzesła, stoły, szafy, sprzęt komputerowy, DVD, projektory,
drukarki, wykładzinę ochronną podłóg w sali gimnastycznej, rolety, tablicę interaktywną w łącznej kwocie:
199.038,35 zł.
Dokonano również zakupu pomocy naukowych, dydak-
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tycznych i książek oraz fortepianu w łącznej kwocie 171.444,38 zł.
Szkoła pozyskała nieodpłatnie sprzęt z Ogólnopolskiej Fundacji
Edukacji Komputerowej w kwocie 4.807,68 zł w postaci: notebook,
kamera cyfrowa, statyw.
Szkoła pozyskała również nieodpłatnie sprzęt w ramach projektu
„Fizyka jest ciekawa” w postaci 5 komputerów , drukarki w kwocie
22.650 zł oraz 10 zestawów edukacyjnych Sonda 1 i 2 w kwocie
34.000 zł.
Uruchomiono 2 nowe pracownie językowe i 2 pracownie komputerowe, które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwający lepsze przyswajanie wiedzy przez wykorzystanie
tablic interaktywnych i komputerów.

Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych
Oddanie do użytku dodatkowego budynku „D”, koszt
324.354,35 zł.
Uruchomienie nowoczesnych pracowni komputerowych
i językowych w budynku D.
Remont elewacji zewnętrznej budynków szkolnych
A, B, C, 38.200 zł.
Likwidacja barier architektonicznych (remont sanitariatów),
36.774,67 zł.
Remont dachu na części budynku 17.437 zł.
Remont klatki schodowej w budynku głównym szkoły
Uruchomienie pracowni fizyczno-chemicznej w 2009 r.
i matematyczno-informatycznej w 2010 r. 		
Zainstalowanie kamer i sprzętu rejestrującego 15.000 zł.
W ramach projektu”Oprogramowanie edukacyjne dla szkół”
szkoła pozyskała środki w kwocie 59.838 zł z EFS i MEN.
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
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I LO dysponuje:
2 pracowniami komputerowymi,
3 pracowniami językowymi,
1 pracownią chemiczną,
1 pracownią biologiczną,
1 pracownią fizyki
2 salami gimnastycznymi,
siłownią,
biblioteką,
13 salami lekcyjnymi.

ZSUG obecnie posiada:
3 w pełni wyposażone pracownie informatyczne ze stałym dostępem do
Internetu,
bibliotekę z czytelnią oraz stanowiskami
multimedialnymi,
halę sportową z siłownią,
2 profesjonalne pracownie językowe,
stały dostęp do Internetu we wszystkich
salach lekcyjnych,
radiowęzeł,
Multimedialne Centrum Informacji,
nowoczesną pracownię fizycznochemczną i matematyczno-informatyczną ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym SONDA.

Powiat Pleszewski w III kadencji

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

Zespół Szkół Technicznych
W latach 2006-2010 w szkole główny nacisk położono na rozwój nowoczesnej bazy dydaktycznej pod
kątem realizacji zadań związanych z wdrażaniem reformy systemu edukacji i przywracania do pełnej
funkcjonalności istniejących obiektów. Modernizacji zostały poddane pomieszczenia piwniczne, toalety
uczniowskie i nauczycielskie, termomodernizacja obiektu.
W nowym budynku dydaktycznym powstała siłownia.
Powstała biblioteka z czytelnią, wyposażona w stanowiska komputerowe podłączone do Internetu.
Zainstalowany został system monitoringu wizyjnego. Na ten cel pozyskano z MEN środki w wysokości
15.000 zł.
W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” ZST pozyskał od MEN środki w wysokości
59.838 zł na wyposażenie 3 pracowni komputerowych.
Doposażono w pomoce dydaktyczne pracownie geografii, chemii (m.in. w tablicę interaktywną), biologii, fizyki.
Przeprowadzono remont pracowni mechatroniki za środki 38.000 zł pozyskane od firmy FAMOT
w Pleszewie.

Zespół Szkół POLITECHNICZNO-PRZYRODNICZYCH CKU w Marszewie
Remont pomieszczeń w budynku zaocznym.
Remont kuchni szkolnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wydawalni, zmywalni, chłodni, magazynu żywności, jarzyniarni
– koszt 39.650 zł.
Uruchomienie minipiekarni dla uczniów
Technikum technologii żywności.
Wymiana chodnika przed budynkiem szkoły i internatu.
Remont kapitalny sali gimnastycznej– koszt
około 83.000 zł.
Remont 20 klasopracowni w budynkach
szkoły, m.in. uruchomiono dojarnię, klasopracownię technologii żywności, klasopracownię
weterynarii i laboratorium weterynaryjne,
klasopracownię architektury krajobrazu.

Pracownia języków obcych
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Szkolne laboratorium chemii

Remont w budynku głównym szkoły – naprawa dachu – koszt około 14.600 zł, remont korytarzy na
parterze i pierwszym piętrze.
Wymiana bram wjazdowych i okien na warsztatach szkolnych – koszt około 50.000 zł.
Przeniesienie biblioteki szkolnej, czytelni i centrum informacji do nowych pomieszczeń.
Rozpoczęto remont pokoi w internacie oraz schronisku młodzieżowym
Wyremontowano sanitariaty i prysznice dla uczniów mieszkających w internacie.
Rozpoczęto remont auli szkolnej.
W latach 2006 – 2010 zakupiono meble szkolne i pomoce dydaktyczne za kwotę około 250.000 zł
oraz ciągnik rolniczy wraz z ładowaczem czołowym za kwotę około 100.000 zł, a także dwa samochody
do nauki jazdy za kwotę około 83.000 zł.

Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym

Nauka obsługi nowoczesnych dojarek
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Zespół Szkół Specjalnych
Uruchomienie od roku szkolnego 2009/ 2010 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.
Uczestnictwo w latach 2004- 2007 w projekcie Sokrates Comenius „Europa ekologiczna? -naturalnie!”.
Zajęcia zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Środki przyznane w ramach projektu wynosiły 537.193,52
zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie

W ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- wyposażono szkołę w sprzęt komputerowy oraz zestaw oprogramowania do pracowni komputerowej,
- zakupiono specjalistyczny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- wyposażono pracownie w zestawy do praktycznego nauczania biologii oraz ekologii.
Jesienią 2009 roku w ramach programu „Radosna szkoła” pozyskano kwotę 6.000 zł na doposażenie
świetlicy.
W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów przebywających w szkole pozyskano środki i zamontowano
w głównej siedzibie szkoły system monitoringu.
Udział szkoły w Projekcie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Tytuł projektu szkoły „Wspieranie
rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”.
W ramach tego projektu pozyskano ogółem 537.193,52 zł. W rozbiciu na lata trwania projektu kwoty te
prezentują się następująco:
2008 r. - 124.053,12 zł
2009 r. - 244.614,30 zł
2010 r. - 168.526,10 zł
Pomoce dydaktyczne pozyskane z Ministerstwa Edukacji w 2006 roku:
10.01.2006 r.- pierwsza transza wartości 54.129,80 zł
23.06.2006 r.- druga transza 65.486,28 zł
27.06.2006 r. – trzecia transza 11.319,23 zł
17.10.2006 r.-czwarta transza 48.313,52 zł
W 2007 r. szkoła otrzymała sprzęt do terapii Tomatisa. Wartość sprzętu 148.999,99 zł.
W 2007 r. placówka pozyskała aparaturę do prowadzenia treningu EEG Biofeedback o wartości
15.380 zł.
W tym samym roku szkoła otrzymała nową pracownię komputerową. Wartość sprzętu wyniosła
40.776,24 zł.
W 2008 roku Zespół Szkół Specjalnych pozyskał
dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Wartość
samochodu 128.000 zł. Dotacja obejmowała 65%
wartości samochodu.
W ramach programu rządowego „Radosna szkoła”
w roku szkolnym 2009/2010 uruchomiono świetlicę dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.
Dofinansowanie do projektu wyniosło 6.000 zł.
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
W 2006r. otrzymano z MEN nowy sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem – łączna wartość sprzętu wynosiła – 22.645 zł.
Ponadto otrzymano komputerowe testy psychologiczne
(2.365 zł) oraz materiały metodyczne i dydaktyczne do
planowania kariery zawodowej.
1 czerwca 2006r. utworzono i wyposażono salę komputerową.
W 2007r. zakupiono 7 komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 8.236,19 zł; zakupiono nową
kserokopiarkę za kwotę 2.989 zł oraz projektor za
1.840 zł.
W ramach rządowego programu wspierania w latach
2007-2009 pozyskano kwotę 8.000 zł na zakup i zamontowanie monitoringu wizyjnego.
W ramach udziału szkoły w programie Sokrates Comenius pozyskano kwotę 4940 EUR.

Pracownia logopedyczna w Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W ramach działań rozwojowych
i modernizacyjnych oferty edukacyjnej, pozyskano nowoczesny
sprzęt techniczny i wyposażenie
dydaktyczne na kwotę ponad
1 miliona zł.
W ramach współpracy z OKE
w Poznaniu, pozyskano ze środków celowych MEN specjalistyczny sprzęt na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych na ogólną
kwotę ponad 500.000 zł.
Doposażenie finansowe ze środków własnych jednostki:
- do realizacji praktycznej nauki jazdy zakupiono 2 samochody osobowe: Fiat Grande Punto
i Renault Clio III,
Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
- zakupiono i wymieniono
w CKP
sprzęt komputerowy,
- zakupiono diagnoskopy samochodowe i inne niezbędne urządzenia testujące.
Wartość inwestycji wyniosła około 170.000 zł.
Utworzono nową pracownię mechatroniki wyposażoną w 7 stanowisk dydaktycznych zgodnych ze standardami MEN, w której znajdują się profesjonalne urządzenia. Wartość inwestycji wynosi około 60.000
zł i w całości została sfinansowana ze środków własnych jednostki.
Uruchomiono nowoczesną pracownię mechaniki pojazdowej w obrębie powstałego budynku administracyjno – warsztatowego w efekcie zakończonego I etapu inwestycji.
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Liczba nauczycieli kontraktowych, którzy przystąpili do egzaminu
na nauczyciela mianowanego w latach 2006 – 2010
Szkoła/Placówka

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

ZSU-G
I LO
ZS RCKU
ZST
ZSS
ZPOW
PP-P
OGÓŁEM

5
2
4
5
1
2
18

1
1
3
1
6

1
1
1
3

2
1
2
2
3
10

1
1
3
5
2
12

9
5
6
15
11
2
2
49

Bronisław Woźniak
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

4. Targi edukacyjne
Co roku mury gimnazjów
w naszym powiecie opuszcza
około 800 absolwentów. Stają
oni przed trudną decyzją wyboru
dalszej drogi kształcenia. Powiat
Pleszewski pomaga swoim młodym mieszkańcom w wyborze
szkoły, organizując od 2007 r.,
targi edukacyjne. W ciągu kilku lat
stały się one najważniejszą imprezą prezentującą ofertę edukacyjną
szkół i placówek oświatowych.
Pierwszym gospodarzem targów
był Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Pleszewie (2007 r.).
Drugie Targi odbyły się w Zespole
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
(2008 r.), zaś trzecie w Zespole
Szkół Technicznych w Pleszewie (2009 r.). IV Targi gościło u siebie I Liceum Ogólnokształcące im. St.
Staszica w Pleszewie (2010 r.). Co roku targom towarzyszy hasło przewodnie, mające być wizytówką
imprez. W pierwszym roku ze względu na organizację targów w pierwszym dniu wiosny nadano hasło
„Tak witamy wiosnę!”, aby zaproponować uczniom alternatywny sposób spędzenia dnia wagarowicza.
„Dobre wykształcenie – sprawdzone szkoły” to hasło przyświecające II Targom Edukacyjnym. III i IV Targi
odbywały się pod hasłem: „Dobre szkoły – dobre wykształcenie”.
Podczas targów edukacyjnych młody człowiek ma okazję porozmawiać ze starszymi kolegami prezentującymi swoją szkołę – a ci opowiadają szczerze, jak zorganizowane jest codzienne w niej życie, jacy są
nauczyciele, co oferuje ich szkoła. Nauczyciele prezentują bogatą ofertę dydaktyczną, przedstawiają różne
możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu danej szkoły. Wielu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
chce jak najszybciej zdobyć zawód i podjąć pracę zarobkową. Podczas targów wystawiane są stoiska, na któ-
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rych promują się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i placówki
oświatowe z powiatu pleszewskiego, a wydawnictwa przygotowują
kiermasz podręczników szkolnych
i książek edukacyjnych. W czasie
trwania targów gimnazjaliści dowiadują się, jakie profile i kierunki
nauczania oferują szkoły ponadgimnazjalne, jakie mają sukcesy
i co planują, jakie warunki mogą
zapewnić uczniom. Szkoły przygotowują różnego rodzaju pokazy,
prelekcje, prezentacje multimedialne, Dni Technologa Żywności, degustacje. Każdy z uczniów
może znaleźć coś dla siebie: ma
możliwość wyboru uczestniczenia
w lekcji przeprowadzonej w języku
obcym, obejrzenia interesującego
doświadczenia fizycznego czy chemicznego.
Podczas targów uczniowie
mają możliwość porozmawiania
ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie. O swoich wątpliwościach
w wyborze zawodu, profilu kształcenia mogą porozmawiać z doradcą zawodowym, zatrudnionym
w Poradni.
Targi są okazją, aby uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
oprócz dorobku osiągnięć w zakresie nauk teoretycznych, zaprezentowali także swoje uzdolnienia
sportowe, muzyczne, występując
przed rówieśnikami, jak również
młodszymi kolegami gimnazjalistami w pokazach aerobicu, w sportach walki. Młodzież uzdolniona
muzycznie występuje na scenie,
śpiewając lub grając na różnych
instrumentach.
Podczas II Targów Edukacyjnych kadra nauczycielska oraz goście z kuratorium, urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego wzięli
udział w „Forum Oświatowym”.
Konferencja była poświęcona realizacji programu pilotażowego
„Dobrze uczyć i oceniać w szkole
samorządowej”.
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W czasie III Targów Edukacyjnych
czynny był punkt informacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu dla
kandydatów na żołnierzy zawodowych.
W 2010 roku po raz pierwszy na targach
edukacyjnych swój dorobek przedstawiły
także gimnazja z Miasta i Gminy Pleszew
oraz gmin ościennych. Była to wyśmienita
okazja do wymiany doświadczeń między
gimnazjami, które mogły zaprezentować
swoje osiągnięcia i sukcesy w różnych
dziedzinach.
Targi edukacyjne cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży gimnazjalnej,
co roku imprezę odwiedza około tysiąca
gimnazjalistów. Warto kontynuować tę formę prezentacji oferty edukacyjnej zarówno
szkół ponadgimnazjalnych, jak również
gimnazjów. Uczniowie mają możliwość
bliższego poznania swojej wymarzonej
szkoły, młodzież, która jest jeszcze niezdecydowana w wyborze przyszłej drogi
zawodowej, ma szansę zapoznania się ze
wszystkimi kierunkami kształcenia i dokonania właściwej dla siebie decyzji.
Dorota Czaplicka
Wicestarosta Pleszewski
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5. Pomoc społeczna
Kreowaniem i realizacją polityki społecznej na
terenie powiatu pleszewskiego zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Zadania
Centrum realizowane są na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 12 marca
2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr
115, poz. 728 ze zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 9 października 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze
zm.), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111,
poz. 535), Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249,
poz. 2104), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 893), Ustawa z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i inne. W oparciu o w/w przepisy Powiatowe
Centrum udziela pomocy wybranym grupom klientów:
osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym,
pełnoletnim wychowankom tych rodzin oraz placówek
opiekuńczo – wychowawczych, osobom posiadającym
status uchodźcy, osobom i rodzinom znajdującym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
się w różnych sytuacjach kryzysowych.
w Pleszewie
Zadania dotyczące osób niepełnosprawnych
koncentrują się na ich rehabilitacji społecznej oraz
zawodowej i w szczególności dotyczą:
dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
udzielania osobom niepełnosprawnym
pożyczek na rozpoczęcie działalności
gospodarczej albo rolniczej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
udzielania dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów
bankowych, zaciągniętych przez osoby
Sala rehabilitacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy
niepełnosprawne na kontynuowanie dziaw Czerminie
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łalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,
finansowania kosztów szkolenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.
W/w zadania realizowane są w ramach sekcji Osób Niepełnosprawnych, która podejmuje działania
mające na celu podniesienie poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim
zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i zawodowej. Realizacji tego celu służą środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Analiza wykorzystania środków PFRON w latach 2006-2009
Lp.

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

-

2 stanowiska
7.812 zł

7 stanowisk
135.000 zł

-

-

-

-

-

2 osoby
1.000 zł

1 osoba
1.125 zł

1 osoba
3.277 zł

-

2 pożyczki
30.000zł

1 pożyczka
10.000 zł

2 dotacje
30.000zł

-

31.000zł

18.937zł

168.277zł

-

293 osoby
182.426 zł

277 osób
168.124zł

262 osoby
169.863 zł

192 osoby
130.690 zł

21 wniosków
30.000zł
428
wniosków
310.813 zł

18 wniosków
30.000zł

17 wniosków
30.000 zł
357
wniosków
314.036 zł

10 wniosków
8.700 zł
567
wniosków
291.312 zł

3 WTZ
1.006.050zł

3 WTZ
1.006.050zł

3 WTZ
1.006.050zł

3 WTZ
1.109.700zł

139
wniosków
431.063zł

149
wniosków
500.661 zł

188
wniosków
613.491 zł

113
wniosków
352.365 zł

Rehabilitacja społeczna razem:

1.960.352 zł

1.958.016 zł

2.133.440 zł

1.892.767 zł

Ogółem środki wydatkowane:

1.991.352zł

1.976.953zł

2.301.717zł

1.892.767zł

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania
Przystosowanie tworzonych bądź
istniejących stanowisk pracy stosownie
do potrzeb osób niepełnosprawnych
Od 2008 roku zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy
Zobowiązania dotyczące refundacji
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
i składek na ubezpieczenia społeczne
art.26
Finansowanie szkolenia bezrobotnych
osób niepełnosprawnych lub innych
osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy
i nie pozostających w zatrudnieniu
Pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej. Od 2008
roku jednorazowe dofinansowanie na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej

Rehabilitacja zawodowa razem:
5.
6.
7.

8.

9.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Zobowiązania dotyczące
dofinansowania kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej
Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych

49

434 wnioski
253.181 zł

„POWIAT PLESZEWSKI” - III kadencja samorządu powiatowego 2006-2010”

W 2009 roku limit środków PFRON został znacznie ograniczony, w efekcie czego wsparcia finansowego
nie otrzymuje większość osób niepełnosprawnych naszego powiatu. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest przede
wszystkim zbyt mała ilość środków finansowych w budżecie PFRON oraz konieczność realizacji przez Zarząd
PFRON zadań związanych z refundacją składek za ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzeń
za niepełnosprawnych pracowników.
Przy Powiatowym Centrum działa Powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. W zespole działa 16 członków (lekarze, specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i orzecznictwa, sekretarz
i przewodniczący). Każdego roku Zespół wydaje około 2 tysięcy orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dzieci
i dorosłych.

Inne działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności

W roku 2008 Powiatowe Centrum przystąpiło do realizacji projektu systemowego pn. „Razem łatwiej”
– program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII (Promocja integracji społecznej),
Działanie 7.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji), Poddziałanie 7.1.2 (Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Podczas trzeciej edycji projektu aktywizowane
są osoby z niepełnosprawnością oraz inne osoby korzystające z pomocy społecznej. Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia szans na rynku pracy tych osób, w szczególności osób z niepełnosprawnością,
a także rozwoju kompetencji społecznych oraz poprawy ich psychofizycznego funkcjonowania. Proponowane przez nas formy kursów oraz warsztatów (wsparcia psychologa oraz doradcy zawodowego) wyposażają
uczestników projektu w odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przydatną wiedzę i umiejętności w zakresie
poruszania się po rynku pracy, a przez to wzmacniają ich szanse do powrotu oraz lepszego funkcjonowania na rynku pracy. W ramach wsparcia oferowanego w projekcie uczestnicy projektu korzystają z pomocy
psychologa, doradcy zawodowego, specjalistycznych kursów (komputerowy, aranżacji zieleni, florystyczny),
treningów kompetencji społecznych (warsztaty wizażu, spotkania grup wsparcia, warsztaty gospodarowania
budżetem domowym, wyjazdy do kina, teatru, festyny, spotkania integracyjne), specjalistycznych wykładów
oraz warsztatów (dietetyczne, relaksacyjne, nt. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i inne), rehabilitacji w formie ćwiczeń, masaży, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Ogólny koszt realizacji projektu wynosił:

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie (7 maja 2008 r.)
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112 992,71 zł w 2008 r., 163 138,62 zł w 2009 r., natomiast w 2010 r. ma wynieść 279.715,00 zł.
W roku 2009 w celu dalszej realizacji zapisów dokumentów programowych obowiązujących w pomocy
społecznej (Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pleszewskim na lata 20062015, Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2015) opracowana
została koncepcja utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Fabianowie. Jednym z celów głównych
przewidzianych do realizacji, zgodnie z zapisami Strategii jest utworzenie sieci instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych obejmującej wszystkie gminy Powiatu i zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym
w każdej gminie. Tzw. białymi plamami w tym zakresie były gminy Czermin (tu w roku 2008 utworzono placówkę tego typu) oraz Dobrzyca. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie rozpoczął swoją działalność
01.04.2008 r. Swoją siedzibę ma w dworku z drugiej połowy XIX wieku będącym własnością gminy Czermin.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 25 osób niepełnosprawnych
intelektualnie i chorych psychicznie w wieku od 16 roku życia funkcjonującą w strukturach Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Celem środowiskowego domu jest podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie oparcia
społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede
wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, organizacji czasu
wolnego, rozwijaniu swoich zdolności i zainteresowań, kształtowaniu samodzielności działania i wypowiadania
się, utrzymaniu dobrej formy fizycznej, psychicznej i społecznej, opiece oraz wspieraniu w różnych sytuacjach
życiowych, poradnictwie i wsparciu psychicznemu dla rodzin uczestników. W/w cele realizowane są poprzez
uczestniczenie w różnego rodzaju terapiach i treningach prowadzonych w specjalnie do tego przystosowanych
pracowniach: kulinarnej, plastycznej, komputerowej, technicznej, sali doświadczania świata, sali rehabilitacyjnej
oraz treningach: higienicznym, budżetowym, umiejętności spędzania wolnego czasu, lekowym, muzykoterapii,
teatroterapii, biblioterapii, treningach interpersonalnych, w poradnictwie psychologicznym i socjalnym.
Dzięki współpracy służb socjalnych z władzami lokalnymi powstała koncepcja utworzenia i funkcjonowania środowiskowego domu
samopomocy w Fabianowie, gdzie
rozpoczynają się prace remontowe
i związane z przebudową znajdującej się tam infrastruktury.
W Powiecie Pleszewskim funkcjonują następujące placówki pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych: Ośrodek Wsparcia
dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie, 3 Warsztaty Terapii
Zawodowej (Nowolipsk, Kuchary,
Gizałki), 2 Środowiskowe Domy
Samopomocy (Czermin, Pleszew), 3
Domy Pomocy Społecznej (Pleszew,
Szkolenie organizowane we współpracy z PARPA w Domu Pomocy
Fabianów, Broniszewice). Placówki
Społecznej w Pleszewie
te wypełniają swoje zadania statutowe i stanowią niezmiernie istotne ogniwo w powiatowym systemie wsparcia.
Wyrazem dalszego rozwoju domów pomocy społecznej w zakresie oferty wsparcia jest zainicjowanie
utworzenia oddziału dla osób uzależnionych od alkoholu przy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Dzięki
podjętym staraniom Starosty Pleszewskiego oraz dyrekcji PCPR i DPS w Pleszewie w 2009 roku pozyskano
zabezpieczenie finansowe na ten cel kwoty 500.000 zł (Urząd Marszałkowski), 100.000 zł (Wojewoda Wielkopolski) oraz 100.000 zł (Starostwo Powiatowe w Pleszewie). W ramach współpracy z Państwową Agencją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono w listopadzie 2009 r. oraz w marcu 2010 r. seminarium dla kadry kierowniczej Domu, w którym wzięło udział 11 osób (kierownicy, terapeuci psycholog)
oraz dwudniowe szkolenie dla 40-osobowej grupy pracowników Domu (pielęgniarki, opiekunki, pokojowe).
Na etapie planowania są również kolejne, bardziej specjalistyczne seminaria dla grupy osób, które docelowo
miałyby pracować na wspomnianym oddziale. W 2010 r. rozpoczęta zostanie budowa inwestycji.
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat trwały intensywne prace
remontowo – budowlane w domach pomocy społecznej Powiatu.
Obok zapewnienia potrzeb socjalno
-bytowych mieszkańców, placówki
te realizują również szereg nowatorskich programów o charakterze cyklicznym mających na celu
aktywizację społeczną, zdrowotną
swoich podopiecznych. Do najistotniejszych należą projekty realizowane we współpracy z organizacjami
pozarządowymi: „Senior i przedszkolak” – kreowanie pozytywnego wizerunku seniora, kampania
społeczna; Przegląd Zespołów Teatralno-Kabaretowych - WielkopolUroczystość wręczenie dyrektorowi PCPR w Pleszewie p. Grażynie
skie Prezentacje Twórczości Osób
Kaczmarek nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Starszych; aktywizacja społeczna
Na zdjęciu (od prawej): Grażyna Kaczmarek, Pełnomocnik Rządu
w formie turystyki – Trójmiasto jako
ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, dyr. PCPR w Turku Teresa
Michalska oraz dyr. Departementu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS
przestrzeń dla osób niepełnosprawKrystyna Wyrwicka (23 listopada 2009 r.)
nych; Program rekreacji ruchowej
dla osób starszych „W zdrowym
ciele zdrowy duch”; wycieczki zagraniczne (Włochy i Francja) dla osób starszych, pikniki pod hasłem „Akcja
lato” – spotkania integracyjne ze społecznością lokalną oraz rodzinami podopiecznych. Pomoc świadczona
naszym klientom nie odbyłaby się bez wsparcia i zaangażowania organizacji pozarządowych działających
w naszym powiecie, są to w szczególności: Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia.
Wyrazem uznania dla funkcjonującego systemu pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim jest przyznanie
nagród przez Prezydenta RP oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Grażynie Kaczmarek - Dyrektorowi PCPR
i prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy
z Zagranicą, za licznie realizowane projekty w obszarze pomocy społecznej.

Piecza zastępcza

Rodziny zastępcze
Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonuje ogółem: 89 rodzin, w których umieszczonych było 140
małoletnich, w tym:
- 67 rodzin spokrewnionych- umieszczonych zostało 101 dzieci
- 22 rodzin niespokrewnionych- umieszczonych zostało 39 dzieci.
Rodziny te utworzono dzięki przeprowadzonym akcjom medialnym oraz szkoleniom specjalistycznym
prowadzonym w ramach programu PRIDE. W celu dalszej profesjonalizacji działań rodzicielstwa zastępczego
podejmowane są starania o przekwalifikowanie rodzin zastępczych w zawodowe o charakterze niespokrewnionym.
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Głównym celem placówki jest, z jednej strony zapewnienie doraźnej pomocy i opieki, a z drugiej systematyczna praca na rzecz powrotu dziecka do domu lub umieszczenie go w innych formach rodzinnej opieki
zastępczej. W celu dalszej profesjonalizacji działalności placówki w latach 2006-2010 podjęto następujące
prace inwestycyjne: modernizacja jadalni, wymieniono posadzki na I piętrze budynku, wyremontowano hol
główny budynku, wymieniono drzwi na II piętrze, częściowo wyremontowano łazienki na I i II piętrze budynku
(realizacja w roku 2006 - na kwotę 91.000 zł), częściowy remont boiska sportowego, wymieniono resztę
posadzek na parterze budynku, dokończono wymianę drzwi na I piętrze budynku, rozpoczęto adaptację po-
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Centrum Wolontariatu w Powiatowej Świetlicy dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie

mieszczeń piwnicznych na cele terapeutyczno – sportowe (realizacja w roku 2007 r. - 110 000 zł), adaptacja
pomieszczeń piwnicznych oraz remont boiska, wymieniono drzwi wejściowe do budynku, wymienione zostały
drzwi w łazienkach na I i II piętrze budynku, rozpoczęto wymianę stolarki okiennej, zainstalowano monitoring
całego obiektu (2008 r. - 98.000 zł), odnowiono pokoje mieszkalne na I i II piętrze. Przeprowadzono remont
klatki schodowej oraz korytarzy na I i II piętrze budynku (2009 r. - 20.000 zł). W 2010 roku planowane jest
doposażenie pokoi mieszkalnych oraz kuchenek na I i II piętrze, wykonanie kabin w łazienkach z przeznaczeniem na sprzęt porządkowy, remont dachu. Konieczne będą nakłady na inwestycje, związane z reorganizacją
placówki.
W chwili obecnej budynek, w którym funkcjonuje Zespół Placówek, spełnia wszelkie standardy przewidziane dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, jednak ze względu na zmianę przepisów prawnych
dotyczących funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2010 przeprowadzona będzie
reorganizacja placówki, polegająca na rozdzieleniu zespołu na dwie niezależne placówki, tj. Dom Dziecka
i Pogotowie Opiekuńcze.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie prowadzi Powiatową Świetlicę dla Młodzieży Dojeżdżającej. Celem działalności świetlicy jest zabezpieczenie czasu młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie
i dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych. Od września 2008 r. świetlica realizuje program Centrum Wolontariatu realizowany z myślą o wspieraniu niezależnych inicjatyw społecznych, propagowaniu i rozwijaniu
obywatelskiego uczestnictwa w życiu lokalnych środowisk. Centrum Wolontariatu, podobnie jak placówki
tego typu na świecie, prowadzi działalność polegającą na promowaniu bezinteresownej pomocy innym, szkoleniu wolontariuszy i współpracujących z nimi organizacji. Centrum należy do ogólnopolskiej Sieci Centrów
Wolontariatu. W ramach tej sieci uruchomiona została strona internetowa www.wolontariat.org.pl/pleszew
oraz biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, które organizuje szkolenia dla osób zainteresowanych pracą
wolontariacką, szkolenia dla instytucji/organizacji, które chcą przyjmować wolontariuszy, projekty nastawione
na promocję wolontariatu.
Świetlica współpracuje ponadto ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą, dzięki któremu pozyskuje dodatkowe środki na realizację działań na
rzecz młodzieży (Akademia Wolontariusza – cykl warsztatów i szkoleń, obozy wakacyjne dla młodzieży, programy
dot. tworzenia i zarządzania wolontariatem, imprezy integracyjne, warsztaty tematyczne, np. dekoracja stołu,
wizaż, Tydzień integracji w Ośrodku Wsparcia, współorganizacja Wielkopolskich Dni „Stop Uzależnieniom”).
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W celu pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w Powiecie Pleszewskim funkcjonuje Ośrodek
Interwencji Kryzysowej. Działalność OIK to szeroko pojęta interwencja skierowana ku osobom i rodzinom,
angażująca do szerokiej współpracy wiele innych instytucji: policję, sądy, gminne ośrodki pomocy społecznej,
poradnie uzależnień i psychologiczne.
Pomoc, o której wyżej mowa udzielana jest w następujących formach:
-pomoc interwenta w POIK
-interwencje w miejscu zamieszkania ofiar
przemocy
-pomoc psychologiczna, prawna
-pomoc w znalezieniu schronienia
-prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej
-realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej
Pod stałą opieką OIK znajduje się 310
rodzin. W ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi OIK realizuje szereg różnych
projektów celem poszerzenia oferty wsparcia
dla osób z problemem przemocy: programy
korekcyjno-edukacyjne dla ofiar i sprawców
przemocy, spotkania grupy wsparcia, kampanie informacyjne.
Nowy samochód do przewozu osób
W realizacji w/w zadań PCPR ściśle
niepełnosprawnych
współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy
Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie. Efektem tej
współpracy jest organizacja stałych form wsparcia: wyjazdy dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych (turystyka
połączona z realizacją programów profilaktycznych z zakresu uzależnień), warsztaty teatralne osób niepełnosprawnych, wycieczki dla osób niepełnosprawnych w ramach treningów umiejętności społecznych, projekty
wolontariackie oraz aktywizujące młodzież akcje charytatywne i inne.
Podsumowując, do najważniejszych dokonań w obszarze pomocy społecznej w latach 2006-2010
należą:
1. rozbudowa systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez: zainicjowanie budowy oddziału dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz utworzenie środowiskowego domu samopomocy w Fabianowie,
2. remonty w domach pomocy społecznej oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a także
doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowej Świetlicy dla Młodzieży Dojeżdżającej, Rodzinnego
Domu Dziecka,
3. poszerzenie oferty rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez realizację projektu
systemowego pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim,
4. rozwój systemu promocyjno-informacyjnego w zakresie pomocy społecznej poprzez wydanie publikacji:
„Instytucje pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego”, „Instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim” oraz utworzenie strony www.pcpr-pleszew.info,
5. zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen 7 HCT5 Caravelle Trendline,
6. rozwój systemu wsparcia rodzicielstwa zastępczego oraz interwencji kryzysowej (rozwój poradnictwa
prawnego i psychologicznego, organizacja warsztatów doskonalących umiejętności rodziców zastępczych,
organizacja obozu turystyczno-profilaktycznego oraz kursu wolontariatu dla wychowanków, organizacja zajęć
sportowych dla wychowanków znajdujących się w pieczy zastępczej),
7. Utworzenie Centrum Wolontariatu i rozwój idei wolontariatu w Powiecie Pleszewskim.
Grażyna Kaczmarek
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
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6. Polityka rynku pracy
Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy na podstawie uchwalonego przez Radę Ministrów
Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. Samorząd województwa na jego podstawie przygotowuje
corocznie Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.
Zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy są realizowane przez powiatowe urzędy
pracy, wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej.
W ramach realizacji polityki rynku pracy samorząd powiatu pleszewskiego w okresie od 2007 roku
do 2010 r. prowadził nastepującą działalność:
opracowanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy, który stanowi część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Głównym celem programu są:
dostosowanie zasobów lokalnego rynku pracy do zmieniających się oczekiwań i wyzwań tego rynku,
wsparcie integracji społecznej i zawodowej,
wsparcie osób powyżej 50 roku życia,
wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości,
współpraca i partnerstwo w sferze polityki rynku pracy.

Zestawienie danych dotyczących osób bezrobotnych
w miesiącu czerwcu 2010 roku
Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca
Teren
Powiat Pleszewski
Miasto i Gmina Pleszew
Gminy wiejskie:
Chocz
Czermin
Dobrzyca
Gizałki
Gołuchów

Liczba
mieszkańców

Ogółem

Kobiety

Do 25 roku
życia

Długotrwale
bezrobotni

3 066
1 647

1 798
951

830
395

1 175
655

62 954
29 919

270
213
345
219
372

143
117
203
148
236

78
72
120
68
97

110
87
98
78
147

4 785
4 934
8 417
4 695
10 204

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 36.193,6 tys. zł na realizację zadań z zakresu aktywizacji
lokalnego rynku pracy. Za tę kwotę przy zastosowaniu wielu różnych instrumentów rynku pracy zaktywizowane
zostały 6.643 osoby bezrobotne. Kwota wydana na zasiłki dla bezrobotnych wyniosła 20.400 tys. zł.
W latach 2007 - 2010 zaobserwowano odwrócenie proporcji wydanych funduszy; wcześniej większa
kwota środków finansowych wydatkowana była obligatoryjnie na zasiłki dla uprawnionych osób bezrobotnych, od roku 2007 z powodu mniejszej ilości osób uprawnionych do zasiłku większą część funduszy
urząd wydał na aktywizację zawodową bezrobotnych.
Przyczynił się do rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Zwiększono liczbę doradców zawodowych oraz pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dzięki czemu
zindywidualizowano podejście do klienta urzędu, jednocześnie zmniejszono liczbę pracowników innych
działów. Ważnym przedsięwzięciem lokalnej polityki zatrudnienia jest utworzenie w 2010 roku w ramach
Powiatowego Urzędu Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej, wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej,
ukierunkowanej przede wszystkim na świadczenie podstawowych usług rynku pracy. Tutaj realizowane są
zadania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, szkolenia osób bezrobotnych, spotkania w Klubie
Pracy. Następuje bezpośrednia współpraca z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy, odbywają
się spotkania grupowe i indywidualne z osobami bezrobotnymi.
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Kształtowanie się bezrobocia na terenie powiatu pleszewskiego
w latach 1990 – 2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

ROK

3.485

2.672

3.342

4.686

6.199

6.579

6.562

6.844

6.990

6.480

5.962

5.124

5.261

5.989

6.389

5.903

5.601

4.940

4.670

2.708

168

I

3.708

2.873

3.215

4.604

6.182

6.566

6.545

6.860

6.973

6.473

5.965

5.329

5.248

5.919

6.358

5.747

5.647

5.081

4.682

2.609

346

II

3.715

2.947

2.908

4.461

6.122

6.510

6.583

6.756

6.833

6.505

5.987

5.505

5.101

5.664

6.361

5.600

5.548

5.105

4.716

2.621

624

III

3.395

2.824

2.518

4.218

5.860

6.356

6.409

6.552

6.498

6.408

5.860

5.364

4.837

5.453

6.330

5.651

5.601

5.127

4.254

2.650

834

IV

3.130

2.716

2.369

3.726

5.574

6.303

6.241

6.495

6.218

6.295

5.798

5.287

4.644

5.379

6.159

5.423

5.652

5.169

4.375

2.787

1.030

V

3.066

2.706

2.145

3.363

5.477

6.311

6.378

6.416

6.360

6.182

5.760

5.295

4.642

5.483

6.215

5.885

6.070

5.548

4.583

3.072

1.430

VI

2.742

2.142

3.349

5.255

6.061

6.260

6.125

6.514

6.181

5.768

5.290

4.620

5.364

6.279

5.934

6.174

5.718

4.738

3.415

1.668

VII

2.799

2.226

3.243

5.221

6.041

6.236

5.922

6.501

6.166

5.831

5.296

4.560

5.255

6.092

5.989

6.265

5.812

4.770

3.787

1.855

VIII

2.827

2.165

3.159

5.044

5.795

6.217

5.926

6.484

6.289

5.919

5.241

4.490

5.052

5.906

6.045

6.144

6.011

4.734

3.988

2.247

IX

2.801

2.096

3.072

4.910

5.794

6.233

5.8 65

6.452

6.286

5.877

5.232

4.570

4.904

5.809

5.930

6.089

5.869

4.707

4.316

2.149

X

2.899

2.183

3.167

4.878

5.790

6.199

6.018

6.537

6.487

6.050

5.447

4.650

4.900

5.773

5.871

5.829

6.040

4.787

4.573

2.325

XI

3.130

2.374

3.247

4.789

5.996

6.180

6.249

6.790

6.742

6.254

5.714

4.844

5.129

5.958

5.898

5.716

5.646

4.789

4.663

2.488

XII

(w tabeli liczba osób bezrobotnych)

2010
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W omawianych latach pozyskano 6 879 ofert pracy i zorganizowano 105 giełd pracy. Oferty składane
są bezpośrednio do urzędu przez pracodawców oraz pozyskiwane w wyniku wyjść pośredników na rynek
pracy i inicjowanie spotkań z pracodawcami.
Okres 2007 – 2010 charakteryzuje się dużą fluktuacją wśród osób bezrobotnych. Liczba rejestracji
i wyrejestrowań z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy jest bardzo duża i jest porównywalna ze stanem
statystycznym danego okresu sprawozdawczego. Przez okres czterech lat przeszło 12 tysięcy osób dokonało rejestracji i wyrejestrowania – przy czym niektóre z nich rejestrowały się kilkakrotnie w ciągu roku.
Jedną z podstawowych usług rynku pracy stanowią szkolenia, których zadaniem jest podwyższenie
lub zmiana kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę na znalezienie zatrudnienia przez osoby
bezrobotne oraz zabezpieczenie zapotrzebowania pracodawców na konkretne kwalifikacje zawodowe.
Szkolenia odbywają się indywidualnie, na wniosek osoby bezrobotnej, która wykaże celowość przeprowadzenia takiego szkolenia oraz grupowo pod potrzeby rynku pracy. W omawianym okresie skierowano
1480 osób na szkolenia w zawodach, m.in. spawaczy, kierowców kat. C+E, sprzedawców, kosmetyczek,
operatorów wózków jezdniowych.

Nazwa wsparcia

2010 rok
Liczba osób
objętych
wsparciem

2009 rok
Liczba osób
objętych
wsparciem

2008 rok
Liczba osób
objętych
wsparciem

2007 rok
Liczba osób
objętych
wsparciem

Szkolenie

305

316

281

578

Staż/Przygotowanie zawodowe

668

706

553

646

Jednorazowe środki na otwarcie
działalności gospodarczej

98

98

174

257

Prace interwencyjne

67

65

65

133

Roboty publiczne

80

68

71

63

Prace społecznie użyteczne

50

87

84

103

Doposażenie stanowiska pracy

80

87

167

331

Zwroty kosztów przejazdu

100

93

83

86

Inną formą pozyskania przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych jest staż. Ten rodzaj wsparcia
kierowany jest do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy należą bezrobotni
do 25 roku życia; bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego; powyżej 50 roku
życia; bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego; samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; niepełnosprawni. O staż mogą ubiegać
się również bezrobotni, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub
innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 roku życia.
W omawianym okresie skierowano na staż 1528 osób bezrobotnych, ponad 60% z nich zostało zatrudnionych po tej formie wsparcia.
Do instrumentów rynku pracy, jakimi posługuje się samorząd powiatu pleszewskiego należą:
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – w ciągu 4 lat zrefundowano koszty utworzenia 665
nowych stanowisk pracy,
dotacja dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej – w okresie kadencji dofinansowano
627 bezrobotnych, podejmujących działalność m.in. z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, murarstwa, usług wykańczania wnętrz, usług kosmetycznych, fryzjerstwa, działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, projektowe biuro konstrukcyjne działalność wspomagająca edukację (przedszkole), pozostała działalność
rozrywkowo – rekreacyjna (Bajkoland),
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refundowanie kosztów przejazdu lub zakwaterowania przy skierowaniu osoby bezrobotnej na staż lub
do pracy poza miejscem zamieszkania – tą formą wsparcia objęto w okresie kadencji 362 osoby.
Wykonując zadania promocji zatrudnienia samorząd powiatowy współpracuje z powiatową radą
zatrudnienia, urzędami gmin i ich jednostkami organizacyjnymi – przede wszystkim ośrodkami pomocy
społecznej i innymi partnerami rynku pracy. W omawianym okresie 2007 – 2010 można zauważyć wyraźny spadek bezrobocia z ok. 5000 do ok. 3000 osób bezrobotnych. Nastąpił rozwój służb zatrudnienia
w odpowiednim kierunku: na jednego pośrednika pracy przypada 400 bezrobotnych, na jednego doradcę
zawodowego około 700 osób bezrobotnych, a więc dwa razy mniej niż w latach wcześniejszych. Pozwala
to na indywidualne rozwiązywanie problemów zatrudnieniowych klientów urzędu poprzez obligatoryjne
zastosowanie nowej formy, jaką jest Indywidualny Plan Działania, którego głównym celem jest podjęcie
przez bezrobotnego odpowiedniej pracy.
Leszek Bierła
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

7. Inwestycje Powiatu Pleszewskiego w latach 2006-2010
Oprócz inwestycji drogowych Powiat Pleszewski podjął działania inwestycyjne i modernizacyjne, m.in.
w infrastrukturę oświatową.
Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie
W celu poprawy bazy lokalowo – dydaktycznej w 2009 r. przystąpiono do rozbudowy Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie. W roku 2009 zrealizowano etap pierwszy
przedsięwzięcia – budowę części budynku A administracyjno - warsztatowego (stan surowy). Wartość robót
budowlanych wykonanych w ramach zadania wyniosła 199.667 zł. Zadanie realizowano w terminie od

Starosta Pleszewski M. Karalus i naczelnik Wydziału Inwestycji, Strategii i Rozwoju D. Witczak podczas wizytacji
rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w obecności dyrektora R. Paruszewskiego (2009 r.)
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sierpnia do początku października.
W roku 2010 inwestycję
kontynuowano i przystąpiono do
prac wykończeniowych na obiekcie (branża budowlana, branże:
elektryczna i sanitarna). Prace
rozpoczęto w miesiącu kwietniu,
zakończono w czerwcu. W lipcu
obiekt oddano do użytku. Koszt
inwestycji w 2010 roku zamknął
się w kwocie 327.331 zł.
W wyniku realizacji inwestycji
infrastruktura CKP i ODN wzbogaciła się o pracownię mechaniki
pojazdowej i pomieszczenia dydaktyczno - socjalne.
We wrześniu 2010 r. rozpoczęto budowę drugiej części budynku A (stan surowy – zamknięty)
obejmującej między innymi pracownię spawalnictwa i pracownię
krajalni oraz obróbki plastycznej.
Zakończenie prac zaplanowano na
miesiąc listopad. Koszt zadania
- 196.500 zł.
Docelowo istniejąca infrastruktura zostanie uzupełniona o budynek B, w którym planowane jest
utworzenie m.in. pracowni maszyn
numerycznych (CNC) oraz pracowni mechatroniki z zastosowaniem
hydrauliki i pneumatyki.
Kompleksowa realizacja przedsięwzięcia pozwoli placówce na
bardziej elastyczne dostosowywanie oferty edukacyjnej do warunków panujących na rynku pracy
oraz jej poszerzenie. Do tej pory
Centrum posiadało ograniczone
możliwości w zakresie ilości i form
przeprowadzanych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz
kursów zawodowych.
Przebudowa sieci kanalizacyjnej
wraz z odwodnieniami budynku
I Liceum Ogólnokształcącego im.
St. Staszica w Pleszewie
W latach 2006-2007 dokonano przebudowy sieci kanalizacyjnej
wraz z odwodnieniami budynku
liceum. W ramach inwestycji prze-

Roboty murarskie przy rozbudowie CKP (2009 r.)

Nowy budynek administracyjno-warsztatowy CKP (2010 r.)

Pracownia Mechaniki Pojazdowej CKP
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Wizualizajca komputerowa „Orlika”
źródło: www.orlik2012.pl

budowano instalację kanalizacyjną ogólnospławną i deszczową oraz wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych z drenażem. Realizacja zadania była podyktowana koniecznością likwidacji
zawilgocenia budynku od wewnątrz oraz zapobieżenia jego dalszego niszczenia. Wartość inwestycji
165.376 zł.
Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie o szyb windy
dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym na obiektach infrastruktury oświaty była rozbudowa budynku liceum o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windę zlokalizowano z prawej strony budynku przy istniejącej klatce schodowej. Inwestycję zrealizowano w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Realizacja zadania miała na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawne
poruszanie się i komunikowanie w placówce. Inwestycję realizowano od stycznia do końca maja 2009 r.
Całkowity koszt zadania: 251.600 zł (wysokość dofinansowania z PFRON – 135.000 zł).
Budowa boisk sportowych wraz zapleczem socjalnym w ramach Programu
„Moje boisko – Orlik 2012” w Pleszewie przy ul. Hallera
W roku 2009 Powiat Pleszewski zgłosił wolę przystąpienia do Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym przy
ul. Hallera w Pleszewie.
W dniu 30 marca 2010 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania na kwotę 333.000 zł. W tej samej wysokości zostały
zabezpieczone również środki na realizację tego zadania w budżecie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach inwestycji powstaną:
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m²
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m².
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Uroczystość oddania do użytku windy
w pleszewskim liceum (18 czerwca 2009 r.)

Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik”
przy ul. Hallera (2010 r.)

Na terenie kompleksu do dyspozycji jego użytkowników będzie budynek sanitarno – szatniowy. Teren
boisk będzie, zgodnie z założeniami programu, ogólnodostępny.
Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie na pomieszczenia biurowe
Starostwa Powiatowego
Podjęto również działania mające na celu usprawnienie pracy urzędu. W grudniu 2009 roku zakończono prace adaptacyjne przy zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego
na budynek administracyjno – biurowy. Na parterze budynku znajdują się biura Wydziału Architektury
i Budownictwa, na pierwszym piętrze Wydziału Inwestycji, Strategii i Rozwoju oraz Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu.
Izabela Wasińska
Wydział Inwestycji, Strategii i Rozwoju

8. Inwestycje drogowe
Rada Powiatu III kadencji, podobnie jak Rada II
kadencji, uznała poprawę stanu dróg powiatowych za
zadanie priorytetowe. W latach 2007 – 2010 zrealizowano szereg inwestycji drogowych, polegających na
modernizacji i remontach dróg. W ostatniej czterolatce
Powiat Pleszewski zmodernizował i przebudował przeszło
31 km dróg i ponad 18 km chodników.
Ogółem w tym okresie (2007-2010) na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wydano
21.341.000 zł, z tego: w 2007 r. - 558.000 zł, w 2008 r.
- 1.828.000 zł, w 2009 r. - 2.395.000 zł oraz w 2010
r. - rekordową sumę 16.940.000 zł.
Powyższe kwoty nie obejmują wydatków na bieżące
letnie i zimowe utrzymanie dróg, na które corocznie wydatkowano około 1.500.000 zł. Prace z tym związane
uwzględniały, m.in. naprawy nawierzchni dróg bitumicznych, profilowanie i utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej, ścinkę i uzupełnienie poboczy, remonty
i naprawy bieżące mostów i przepustów, oczyszczanie
miasta i odtwarzanie rowów – w okresie letnim oraz
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Starosta Pleszewski Michał Karalus i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Halina Meller w Grabie
przez rozpoczęciem przebudowy drogi Grab-Czermin w ramach projektu WRPO

odśnieżanie i zwalczanie śliskości
w okresie zimowym.
W kwocie ogółem 21.341.000
zł, wydatkowanej w tym okresie na
zadania drogowe, udział środków
Powiatu wynosi 11.724.000 zł,
co stanowi prawie 54%. Pozostałe
środki na sfinansowanie zrealizowanych inwestycji pochodziły
z gmin na obszarze których były
realizowane poszczególne inwestycje, bądź z innych źródeł zewnętrznych.
Dzięki porozumieniom z wójtami i burmistrzem powiat pozyskał
w sumie 2.889.000 zł, co stanowi
ponad 13% wartości zrealizowanych inwestycji, głównie na budowę
i przebudowę chodników.
Na środki inne w wysokości
ogółem 7.108.000 zł, stanowiące prawie 33% ogólnej wartości

Budowa drogi Bronów - Krzywosądów
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inwestycji składają się: pomoc
finansowa na realizację zadań
własnych w wysokości 40.000
zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, środki
pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(tzw. „schetynówki”) na lata 2008
- 2011 w wysokości 768.000
zł oraz środki Unii Europejskiej,
pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013
w wysokości 6.300.000 zł. Ogółem od 2007 r. powiat pleszewski
zmodernizował i przebudował ponad 31 km dróg oraz wybudował
i przebudował ponad 18.000 mb
chodników.
Najważniejsze zrealizowane
zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa to: budowa chodnika
w Wierzchach (gm. Gizałki), budowa chodników w Broniszewicach, Czerminie i Pieruszycach
(gm. Czermin), budowa chodnika
przy ul. Zagórowskiej w Choczu
(gm. Chocz), budowa chodników
w Koźmińcu, Galewie, Dobrzycy
i Nowym Świecie (gm. Dobrzyca),
budowa chodnika na odcinku Gołuchów - Czerminek, w Szkudli,
w Gołuchowie, w Kucharkach,
na odcinku Pleszówka - Tursko
(gm. Gołuchów), budowa chodnika w Taczanowie, Bronowie,
Sowinie Błotnej, Sowinie, Grodzisku, Suchorzewie, Pacanowicach, Kowalewie, Korzkwach
(gm. Pleszew) oraz przebudowa
chodników w Pleszewie przy ul.
Kochanowskiego, Ogrodowej,
B. Krzywoustego i Poznańskiej.
Ważne zrealizowane zadania
drogowe to: przebudowa ciągu
dróg Pleszew - Bronów - Krzywosądów, wykonanie nowej nawierzchni na ul. Poznańskiej w Pleszewie,
przebudowa drogi w Nowolipsku,
przebudowa drogi w Bogusławicach, przebudowa drogi w Szkudli
oraz w Kucharkach, remont ul.
Dworcowej w Kowalewie, remont

Poszerzanie drogi powiatowej Grab – Czermin
(Pieruszyce)

Przebudowana droga Pleszew – Taczanów
(Sowina)

Prace przy budowie nowego chodnika przy
ul. Poznańskiej w Pleszewie
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Ulica Poznańska w Pleszewie w trakcie modernizacji

Układanie chodnika przy ul. Ogrodowej
w Pleszewie

Nowa nakładka asfaltowa w Woli Duchownej
(gm. Czermin)

Zmodernizowany odcinek drogi
Pleszew - Dobrzyca (Kowalew)

Prace drogowe w Karminie
(gm. Dobrzyca)
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Przebudowa niebezpiecznego zakrętu
w Kowalewie (gm. Pleszew)

Prace przy modernizacji drogi powiatowej
do Dobrzycy na odcinku Pleszew - Kowalew

Układanie chodnika przy ul. Podgórnej
w Pleszewie

Zmodernizowany odcinek drogi
Pleszew – Grab (Czermin)

Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy drogi Pleszew - Dobrzyca, konsorcjum PRD „Drobud”
Jarocin i PDiM S.A. Konin (4 lutego 2010 r.)
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nawierzchni dróg w Karminie, Sośnicy, Broniszewicach, na odcinku
Żbiki - Żegocin oraz remont drogi Jedlec - Tursko na najbardziej
zniszczonych odcinkach.
Największe inwestycje drogowe
to: przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca
- granica z powiatem krotoszyńskim: Etap I - przebudowa drogi nr
4309P Pleszew - Dobrzyca (część
pierwsza) na odcinku o długości
5,35 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Pleszew
w kierunku Dobrzycy oraz Etap
II - przebudowa drogi nr 4308P
Grab - Pleszew na odcinku o dł.
8,9 km od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 443 w m. Grab do
m. Czermin (realizowane w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - WRPO).
Cześć druga etapu I przewidziana
jest do realizacji w 2011 r. - na ten
cel pozyskano już środki w ramach
WRPO w wysokości 2.200.000 zł.
Podpisano już umowę z Urzędem
Marszałkowskim. Podobnie przebudowa drogi Gizałki - Wierzchy przewidziana jest do realizacji w 2011
roku. Pozyskano już na jej realizację
środki z Unii Europejskiej w kwocie
2.150.000 zł.
Przygotowano też i opracowano kompletne dokumentacje
projektowe oraz złożono wnioski
o dofinansowanie na trzy zadania
drogowe, tj. na przebudowę drogi Pleszew - Bronów na odcinku
Pleszew - Taczanów II oraz remont
drogi Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Tursko w ramach
NPPDL (tzw. „schetynówki”) oraz
na III etap przebudowy ciągu dróg
Grab - Pleszew - Dobrzyca - granica z powiatem krotoszyńskim tj.
przebudowa drogi Grab - Pleszew
na odcinku Czermin - Pleszew w ramach WRPO.
Halina Meller
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Pleszewie

Wyremontowana droga powiatowa i chodnik w Sowinie
(gm. Pleszew)

Modernizacja drogi Bronów – Krzywosądów
(Borucin)

Zakończenie budowy drogi w Nowolipsku
(gm. Chocz)
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9. Gospodarka nieruchomościami
W zakresie gospodarki nieruchomościami organy samorządu powiatowego występują w podwójnej
roli. Z jednej strony Rada oraz Zarząd Powiatu wykonują funkcje właścicielskie w stosunku do mienia
powiatowego, z drugiej strony Starosta jako organ reprezentujący Skarb Państwa gospodaruje zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Powiatu. Zadania i obowiązki samorządu powiatowego w zakresie gospodarki nieruchomościami są więc bardzo szerokie i dotyczą zarówno nieruchomości będących
własnością Powiatu, jak i Skarbu Państwa.

Powiatowy zasób nieruchomości

W latach 2006 – 2010 nastąpiło dalsze zwiększenie powiatowego zasobu nieruchomości. O ile według danych na dzień 25.09.2006 r. Powiat Pleszewski pozostawał właścicielem gruntów o pow. 294
ha, to obecnie Powiat Pleszewski posiada udokumentowane prawo własności do 449 ha gruntów (dane
z ewidencji gruntów według stanu na dzień 13.08.2010 r.). Natomiast w stosunku do roku 2002 powiatowy zasób nieruchomości zwiększył się niemal trzynastokrotnie (według danych na dzień 31.12.2002
r. własnością Powiatu było zaledwie 35 ha).
Zwiększenie powiatowego zasobu nieruchomości wynika przede wszystkim z sukcesywnego regulowania stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. W okresie III kadencji samorządu
powiatowego uregulowanych zostało około 150 ha dróg powiatowych. Ukończony został proces regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową na odcinku Pleszew – Dobrzyca oraz
Pleszew – Grab. Obecnie Powiat Pleszewski posiada uregulowany stan prawny, potwierdzony wpisami
w księgach wieczystych, w stosunku do 262 ha gruntów pod drogami powiatowymi.
Wzrost powierzchni powiatowego zasobu nieruchomości wynika również z prowadzonych przez władze
powiatowe działań mających na celu pozyskiwanie nowych gruntów.
W roku 2007 r. Powiat Pleszewski otrzymał w drodze darowizny od Skarbu Państwa działki nr 48/5
(obręb miasto Pleszew) oraz nr 48/13 (obręb Nowa Wieś) o łącznej pow. 1,7147 ha. Nieruchomość
przekazana została Powiatowi na cele związane z potrzebami edukacji publicznej.
W 2008 r. do powiatowego zasobu nieruchomości przejęta została działka nr 21/1 o pow. 1,3157 ha
położona w Gizałkach (zabudowana obiektami dawnego rejonu dróg). Na wniosek Wójta Gminy Gizałki
działka ta w dniu 02.08.2010 r. notarialnie przekazana została Gminie Gizałki w zamian za partycypowanie przez Gminę w kosztach przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gizałki – Wierzchy.
W 2008 r. sukcesem uwieńczone zostały starania Zarządu Powiatu w Pleszewie o przejęcie na własność nieruchomości, na której znajduje się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych. W dniu 04.01.2008 r.
na podstawie umowy sprzedaży Powiat Pleszewski nabył na własność działkę nr 1288/11 o pow. 1281
m2 położoną w Pleszewie przy ul. Hallera 54, na której znajduje się siedziba ZDP. Dotychczas działka ta
stanowiła własność Województwa Wielkopolskiego.
W roku 2009 Powiat Pleszewski nabył nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr
237/6, 237/8 i 237/10 o łącznej pow. 0,6914 ha, położone w miejscowości Pleszówka. Nabycie tych
działek było niezbędne w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej relacji
Brzezie - Janków.
Władze Powiatu Pleszewskiego w okresie III kadencji dokonywały również sprzedaży nieruchomości,
które były zbędne dla wykonywania zadań własnych Powiatu.
W roku 2007 Powiat Pleszewski dokonał sprzedaży niezabudowanej działki nr 2562/7 o pow. 1074
m2 położonej w Pleszewie przy ul. Podgórnej.
W roku 2008 Powiat Pleszewski sprzedał działkę nr 23/2 o pow. 0,92 ha położoną w Marszewie,
zabudowaną silosem żelbetowym, a także lokal mieszkalny o pow. 46,90 m2 znajdujący się w bloku
mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 127 w Pleszewie.
Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości sprzedane zostały w trybie przetargowym.
Ponadto, w związku z procesem przekształcania i komercjalizacji pleszewskiego szpitala, nastąpiło przeniesienie własności działek nr 3047/2, 223/30, 223/28, 225/1 i 223/32 położonych w Pleszewie na rzecz
powiatowej spółki Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie. W dniu 23.03.2009 r. nieruchomość będąca
własnością Powiatu Pleszewskiego, zabudowana m. in. budynkiem pleszewskiego szpitala, o łącznej pow.
6,0263 ha wniesiona została aportem do Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o.
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Zasób nieruchomości Skarbu Państwa

W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa priorytetowymi zadaniami w okresie III kadencji było uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których znajdują się kluczowe dla Powiatu
Pleszewskiego instytucje - Sąd Rejonowy i Urząd Skarbowy.
Uwieńczeniem kilkuletnich starań władz powiatowych przy współpracy samorządu Miasta i Gminy
Pleszew było zawarcie aktów notarialnych, które ostatecznie uregulowały stan prawny siedziby pleszewskiego Sądu oraz Urzędu Skarbowego.
W dniu 27.12.2007 r. Miasto i Gmina Pleszew przekazało nieodpłatnie Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Pleszewskiego nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21,
obejmującą działkę nr 3029/13 o pow. 2733 m2 zabudowaną budynkiem Sądu Rejonowego.
W dniu 08.04.2008 r. Miasto i Gmina Pleszew przekazało nieodpłatnie Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Pleszewskiego nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bogusza 6,
obejmującą działki nr 744/14, 737/3, 738/4, 3597 o łącznej pow. 3101 m2 zabudowane budynkiem
Urzędu Skarbowego.
W dniu 02.08.2010 r. zawarta została pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Pleszewskiego umowa zamiany, na podstawie której Skarb Państwa przekazał
Miastu i Gminie Pleszew działki nr 4 i 8 położone w Kowalewie, nr 62/1 i 62/2 położone w Lenartowicach,
nr 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8 położone w Bógwidzach oraz działkę nr 2497/5 położoną
w Pleszewie w zamian za działkę nr 3014/13 o pow. 1461 m2 zabudowaną budynkiem Wydziału Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Pleszewie.
Uregulowanie stanu prawnego siedziby Sądu Rejonowego i Urzędu Skarbowego w Pleszewie niewątpliwie umocniło te niezmiernie ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności instytucje.
Dostrzegając potrzeby samorządu Miasta i Gminy Pleszew, w dniu 14.08.2008 r. Starosta Pleszewski
przekazał w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Pleszew działki nr 2492/1 i 2493/1 o łącznej
pow. 8858 m2 położone na terenie dawnej jednostki wojskowej w Pleszewie. Przekazanie tych gruntów
umożliwiło rozpoczęcie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Nowe zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami nałożyła na Starostę ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, poz. 1365). Realizując obowiązki nałożone przez tę
ustawę, Starostwo Powiatowe w Pleszewie zintensyfikowało działania w celu regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wpisów w księgach wieczystych. Ponadto przy pleszewskim
Starostwie utworzony został stały Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, który świadczy pomoc mieszkańcom
Powiatu w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości. Punkt ten dostępny jest w godzinach
pracy Starostwa. Za pośrednictwem lokalnych mediów przeprowadzono także na terenie Powiatu akcję
informacyjną o potrzebie sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
Ponadto w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe realizowało bieżące
sprawy, w szczególności związane z wykonywaniem funkcji właścicielskich w stosunku do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a także wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych.
Marcin Sitnicki
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
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10. Architektura i budownictwo
Starosta Pleszewski jest organem administracji architektoniczno - budowlanej stopnia podstawowego
i wykonuje zadania administracji rządowej prowadząc obsługę administracyjną dla sześciu gmin Powiatu
Pleszewskiego, tj. dla Miasta i Gminy Pleszew oraz gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów, Gizałki
m.in. w sprawach udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń, wydawania zaświadczeń.
W celu ułatwienia inwestorom skomplikowanych procedur administracyjnych, pracownicy Wydziału
Architektury i Budownictwa tutejszego urzędu zostali merytorycznie przygotowani do kompleksowej obsługi
interesanta, udzielenia wyczerpujących informacji wynikających z zakresu prawa w dziedzinie budownictwa.
W analizowanym okresie lat 2007-2010 a zwłaszcza w roku 2007 r. stwierdzono znaczne zwiększenie
ilości wniosków wpływających do urzędu dla obiektów związanych z rolnictwem ze względu na możliwość
uzyskania dofinansowania. Pomimo trudności związanych z ciągłą nowelizacją kolejnych ustaw i przepisów wykonawczych, brakiem obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zaobserwowano wzrost inwestycji na terenie powiatu w zakresie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego (wzrost ilości mieszkań), zwiększenie ilości obiektów użyteczności publicznej (m.in. handlowo
-usługowych), wzrost inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej (drogi, sieci uzbrojenia terenu) oraz
budowy budynków przemysłowych i magazynowych.

POZWOLENIA WYDANE PRZEZ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ROK

2007

2008

2009

2010
(do 23 lipca)

Ilość wydanych pozwoleń na budowę
w danym roku - ogółem

738

590

561

375

- budynki mieszkalne jednorodzinne

249

259

254

166

- budynki mieszkalne wielorodzinne

2

4

-

4

- obiekty użyteczności publicznej
(budynki: biurowe, handlowo - usługowe,
szkoły, służby zdrowia)

33

51

50

37

- budynki inwentarskie, garaże

320

123

132

67

- budynki przemysłowe i magazynowe

20

22

30

14

- obiekty infrastruktury transportu

6

15

6

8

- budowle wodne

1

-

1

1

- rurociągi, linie tekomunikacyjne
i elektroenergetyczne

38

60

32

23

69

56

56

55

- pozostałe obiekty (m.in. reklamy,
instalacje wewnętrzne, wieże stacji
bazowych telefonii komórkowej)

W roku 2007 liczba zgłoszeń do organu administracji architektoniczno-budowlanej wzrosła ze względu
na budowle rolnicze (m.in. budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m², płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemne silosy na
materiały sypkie o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m), które zostały zwolnione
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zostały objętę uproszczoną procedurą - dokonania zgło-
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ROK

2007

2008

2009

Ilość odwołań od decyzji
pozwolenia na budowę

3
(w tym 1 decyzja
uchylona)

5
(w tym 1 decyzja
uchylona)

6
(w tym 2 decyzje
uchylone)

ROK
Ilość rozpatrzonych zgłoszeń robót
budowlanych
Ilość wydanych
zaświadczeń

2010
(do 23 lipca)
1

2007

2008

2009

2010
(do 23 lipca)

814

548

689

400

151

106

120

59

szenia wykonania robót budowlanych, a na które istniała możliwość uzyskania dofinansowania. W latach
2008-2010 zwiększyła się ilość składanych zgłoszeń inwestycji takich jak: przebudowa dróg i sieci infrastruktury technicznej, budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do
7 m3 na dobę, budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni
zabudowy do 25 m2.
Aneta Lisek
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

11. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,
obronność
Bezpieczeństwo jest pojęciem o wielu znaczeniach.
W wąskim ujęciu to stan braku zagrożeń, spokoju,
pewności. W znaczeniu ogólnospołecznym obejmuje
zabezpieczenie potrzeb: istnienia, przetrwania, pewności,
stabilności, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu
i jakości życia, ale także rozwój, który zapewnia ochronę
i wzbogacenie tożsamości jednostki czy narodu. Bezpieczeństwo jest stanem, a jednocześnie ciągłym procesem,
nieustannym działaniem na rzecz stworzenia i utrzymywania tego stanu. Bezpieczeństwo dotyczy wszystkich
sfer życia. Jest obiektem starań, troski i dążeń, pragnień
i zabiegów czyli najważniejszym celem. Ze względu na
kryterium przestrzenne możemy wyróżnić bezpieczeństwo
o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym. Bezpieczeństwo o charakterze lokalnym jest przedmiotem
zainteresowania m. in. samorządu powiatowego. Odpowiedzialność za jego zapewnienie na obszarze powiatu
ponosi Starosta.
Zadania z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa
wynikają z szeregu ustaw i przepisów wykonawczych.
Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
należą, m. in. porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa,
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia,
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Ratownicy w ubraniach gazoszczelnych
na ćwiczeniach „Rozlewnia 2008”

Ćwiczenia „Dobrzyca 2009”
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Strażacy z KP PSP w Pleszewie w czasie działań ratowniczych

zdrowia ludzi oraz środowiska, a także obronność. Zadania te realizuje:
powiatowa administracja zespolona: Starostwo Powiatowe (w tym PCZK), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny (do 31.12.2009 r. w powiatowej administracji niezespolonej)
powiatowa administracja niezespolona: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
jednostki organizacyjne powiatu: Pleszewskie Centrum Medyczne, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, inne podmioty i organizacje m. in. OSP WOPR
oraz komisje i zespoły doradcze (Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego).
W Starostwie Powiatowym zadania Starosty z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
bezpieczeństwa publicznego oraz obronności realizuje Wydział Spraw Obywatelskich.
W strukturze Wydziału Spraw Obywatelskich utworzone zostało Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w celu wspomagania działań Starosty w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i współdziałania z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi. Zapewnia ono całodobowy
przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Wcześniej Centrum funkcjonowało w Komendzie
Powiatowej PSP.
PCZK zostało wyposażone w sprzęt informatyczny: komputery stacjonarne i notebooki, w sprzęt łączności:
telefony stacjonarne i komórkowe, fax, radiotelefony bazowe i nasobne, rejestrator rozmów telefonicznych
i korespondencji radiotelefonicznej. Centrum posiada system awaryjnego zasilania w energię z agregatu
prądotwórczego, co umożliwia funkcjonowanie PCZK oraz części Starostwa w przypadku braku zasilania
z sieci energetycznej.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podejmowało działania w związku zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi na obszarze powiatu:
burze i nawałnice 23/24.07.2009 r. (m. in. organizacja spotkania z przedstawicielami poszkodowanych
gmin, wsparcie gmin, szacowanie strat i szkód w powiecie, pozyskanie pomocy finansowej od Marszałka
Województwa w wys. 100 tys. zł, pozyskiwanie informacji od PSP, Posterunku Energetyki i ZDP),
wspieranie działań Gminy Gizałki podczas zatorów lodowych na mostach w Rudzie Wieczyńskiej i Nowej
Wsi (27 lutego 2010 r.); na prośbę Wójta uruchomiono procedurę wnioskowania do Wojewody o użycie
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Wspólne ćwiczenia ratowników z Pleszewa i Ostrowa Wlkp na drodze
krajowej nr 11 w miejscowości Sobótka w powiecie ostrowskim (sierpień
2009 r.). Plan ćwiczenia zakładał hipotetyczną sytuację zderzenia autobusu szkolnego z autocysterną, przewożącą gaz propan-butan

Przekazanie kombinezonów żaroodpornych i gazoszczelnych Komendzie
Powiatowej PSP w Pleszewie
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oddziałów Sił Zbrojnych; do użycia
wojska jednak nie doszło, gdyż
zatory udało się zlikwidować siłami i środkami OSP, PSP oraz Zakładu Komunalnego z Gizałek.
powódź maj/czerwiec 2010 r.
(wydłużony czas pracy PCZK, posiedzenie PZZK, monitoring sytuacji hydrologicznej, szacowanie
strat i szkód).
W latach 2008 - 2009 opracowany został Powiatowy Plan
Reagowania Kryzysowego, który
zawiera procedury reagowania kryzysowego, standardowe procedury
operacyjne uczestników reagowania oraz określa organizację systemów: łączności, monitorowania
zagrożeń, ostrzegania i alarmowania oraz ewakuacji ludności, zasady
informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania
na wypadek zagrożeń, zasady i tryb
szacowania oraz dokumentowania
szkód. Plan został zatwierdzony
przez Wojewodę Wielkopolskiego
w maju 2009 r.
W 2009 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego został
uruchomiony serwis poświęcony
problematyce bezpieczeństwa.
Podstrona „Bezpieczeństwo” jest
redagowana przez pracowników
Wydziału Spraw Obywatelskich.
Można na niej znaleźć następujące zakładki: aktualności (w tym
ostrzeżenia i komunikaty), zarządzanie kryzysowe, OC i obronność
oraz materiały dla ludności, w których umieszczono ulotki dotyczące
sposobów zachowań w przypadku
wystąpienia poszczególnych zagrożeń.
Zadania z zakresu zarządzania
kryzysowego wykonuje Starosta
przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
(PZZK), który w 2008 r. zastąpił,
działający do tej pory Powiatowy
Zespół Reagowania Kryzysowego (PZRK). Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego – jest
organem pomocniczym Starosty

Powiat Pleszewski w III kadencji
w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.
Zespół podejmował wiele działań mających na celu doskonalenie współpracy służb i podmiotów przewidzianych do działań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, m. in.:
26.09.2007 r. - gra decyzyjna i ćwiczenie „Akt terrorystyczny w Starostwie Powiatowym”,
24.06.2008 r. - gra decyzyjna i ćwiczenie „Rozlewnia 2008”na temat „Organizacja współdziałania
powiatowych, służb i straży oraz PZZK i GZZK w sytuacji aktu terrorystycznego w Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Pleszewie”,
28.05.2009 r. - gra decyzyjna „Zabezpieczenie masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku,
w trakcie której doszło do zakłócenia spokoju i porządku publicznego”,
16.09.2009 r. - ćwiczenie PZZK „Dobrzyca 2009”, którego przedmiotem była ,,Organizacja współdziałania powiatowych służb i straży oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji rozprzestrzeniania się środka chemicznego w Gimnazjum w Dobrzycy”.
W czasie ćwiczeń i gier decyzyjnych sprawdzano praktycznie procedury reagowania kryzysowego.
Istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu odgrywa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej pleszewskiej Komendy Straży Pożarnej,
w celu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
lub innymi sytuacjami, w 2009 r.
utworzona została Specjalistyczna
Grupa Ratownictwa Medycznego.
W Grupie działają funkcjonariusze
KP PSP w Pleszewie oraz strażacy
z OSP Kowalew i OSP Czermin,
którzy co najmniej raz do roku biorą udział w ćwiczeniach, mających
na celu ocenę gotowości bojowej,
stopień wyszkolenia oraz zgranie wszystkich zastępów, a także
uczestniczą w specjalistycznych
kursach z zakresu ratownictwa
medycznego. Do najważniejszych
ćwiczeń należy zaliczyć: wspólne
manewry z ostrowską Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Sobótce,
ćwiczenia w Galerii Malta oraz
Akcja rozbijania zatoru lodowego na rzece Prośnie przy moście
w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
w Nowej Wsi w gm. Gizałki (zima 2010 r.)
Członkowie Grupy doskonalą swoje
umiejętności ratownicze także na
sprzęcie komendy, m.in.: na fantomach, modelu ludzkiej głowy, defibrylatorze oraz zestawie do pozoracji
ran.
Strażacy z Pleszewa brali udział w Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym i drogowym
w Suchej Beskidzkiej, gdzie w 2008 r. zdobyli I miejsce. Zawody w ratownictwie medycznym organizowane są również na terenie powiatu pleszewskiego. Od 2008 r. w Gołuchowie odbywają się Mistrzostwa
Wielkopolski, na których drużyna z pleszewskiej Komendy jest niepokonana.
Od kilku lat organizowane są również zawody dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego
powiatu oraz zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
W 2010 r. pleszewscy strażacy zdobyli drugie miejsce w dwuboju pożarniczym w eliminacjach strefowych Mistrzostw Wielkopolski.
Ze środków Unii Europejskiej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zorganizowała kursy z zakresu ratownictwa medycznego i obsługi pił spalinowych do drewna, w których łącznie
przeszkolono 90 strażaków.
Dobre wyszkolenie strażaków jest możliwe, m. in. dzięki sprzętowi w jaki jest wyposażona KP PSP
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Skażenie bakteriologiczne ujęcia wody
i miejskiej sieci wodociągowej
w Pleszewie (marzec-kwiecień 2007 r.).
Dostarczanie wody pitnej mieszkańcom

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania
Kryzysowego w Pleszewie w związku ze skażeniem
wody. Od prawej: Przemysław Banaszak z PSS-E,
dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego UW w Poznaniu Dariusz Dymek,
Starosta Pleszewski Miachał Karalus, Burmistrz
MiG Pleszew Marian Adamek

74

Powiat Pleszewski w III kadencji

Rozlewisko rzeki Prosny w Choczu (maj 2010 r.) i to samo miejsce sprzed powodzi

Umacnianie wałów przeciwpowodziowych w okolicach Łęgu, w gm. Czermin (maj 2010 r.)
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w Pleszewie. Co roku w znacznym stopniu doposażenie komendy dofinansowuje Powiat Pleszewski.
Dodatkowe środki, jakie w latach 2006 – 2010 przekazano Pleszewskiej Straży Pożarnej z powiatu,
w wysokości ok. 350 tys. zł zostały przeznaczone na zakupy i inwestycje, z których najważniejsze to:
elektrokardiograf, detektor prądu, fantom, ubrania gazoszczelne i żaroodporne, namiot pneumatyczny
z osprzętem i wyposażeniem, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy ISUZU, respirator, kamera termowizyjna oraz remont budynku garażowo – magazynowego.
Powiat Pleszewski wspierał także finansowo Komendę Powiatową Policji. Kwotą około 100 tysięcy dofinansowano: remont budynku oraz zakup sprzętu specjalistycznego. Za kwotę blisko 60 tysięcy
(50% Powiat Pleszewski i 50 % Miasto i Gmina Pleszew) zakupiono samochód służbowy dla pleszewskiej policji.
W trosce o bezpieczeństwo na wodach powiatu w roku 2010 Starosta Pleszewski przekazał jednostce
WOPR w Gołuchowie deskę ortopedyczną.
W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami
i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Przewodniczącym Komisji, której
kadencja trwa trzy lata jest Starosta Pleszewski.
Dla poprawy bezpieczeństwa Komisja w latach 2006 – 2010 podjęła uchwały, dotyczące:
oceny zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli,
zaopiniowania pracy jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z tego zakresu,
dofinansowania zakupu radiotelefonów nasobnych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
wprowadzenia zmian do „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”,
sfinansowania opracowania i przeprowadzenia ankiety oraz wykonania mapy zagrożeń powiatu pleszewskiego w ramach programu „Razem Bezpieczniej”,
dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Medycznego
działającej przy KP PSP,
sfinansowania wydrukowania i kolportażu ulotki „Czad zabija – zadbaj o życie swoich bliskich” oraz

Oficjalne otwarcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie
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Strażacy z KP PSP w Pleszewie podczas akcji gaszenia pożaru

wydrukowania ulotki na temat zagrożenia pożarowego na obszarach wiejskich.
Ponadto w okresie zimowym wydawana jest ulotka informacyjna dla bezdomnych, zawierająca adresy
gminnych placówek pomocy społecznej, miejsc noclegowych i jadłodajni.
W latach 2006 – 2010, poza pracami administracyjnymi, Wydział Spraw Obywatelskich, przy współpracy z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, zorganizował wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i patriotycznym.
W roku 2010 w pleszewskim Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie zorganizowane zostało spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta. Poprzedziło je złożenie
kwiatów pod tablicą ku czci profesorów i uczniów pleszewskiego liceum, poległych i pomordowanych
w latach II wojny światowej. Gościem honorowym Dnia Kombatanta w Pleszewie był Komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Obecni byli prezesi pleszewskich organizacji kombatanckich i wojskowych: Jan Jankowski – prezes Stowarzyszenia Kombatantów Południowej Wielkopolski wraz
ze swoim zastępcą Danielem Rossą, Tadeusz Błażejczyk – prezes pleszewskiego oddziału Związku Inwalidów
Wojennych RP wraz z wiceprezesem Franciszkiem Iwanickim, Stefan Cierzniak – prezes Związku Kombatantów
RP i b. Więźniów Politycznych koło w Choczu oraz Feliks Matyaszczyk – prezes Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej w Pleszewie. Związek Inwalidów Wojennych RP uhonorował medalami „90 Lat w służbie
inwalidów wojennych” Starostę Pleszewskiego Michała Karalusa, Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie
Powiatowym - Bronisława Woźniaka, Wiceprezesa ZIW RP Mirosława Nowetę, właścicieli Zakładu Poligraficznego „Minipol” w Pleszewie Hieronima Mikołajczyka i Apolinarego Niezgódkę oraz prezesa FMS „Spomasz”
i szefa Pleszewskiej Izby Gospodarczej Tadeusza Raka.
Od 10 lat przeprowadzane są eliminacje powiatowe konkursu plastycznego, którego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania zagrożeń
oraz promowanie wiedzy o działalności służb ratowniczych.
W roku szkolnym 2009/2010 we współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej po raz pierwszy został zorganizowany „Powiatowy Młodzieżowy
Turniej Ratowniczy” pod patronatem Starosty Pleszewskiego” dla szkół ponadgimnazjalnych w celu po-
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pularyzowania przepisów i kształtowania umiejętności w zakresie
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Finał Turnieju, w którym udział wzięły 4 pięcioosobowe drużyny, odbył się w dniu 27
kwietnia 2010 r. w Komendzie
Powiatowej PSP w Pleszewie.
W Turnieju zwyciężyła drużyna I LO
w Pleszewie, która jednym punktem wyprzedziła zespół z ZS RCKU
w Marszewie. Zwycięzcy otrzymali
nagrodę główną - puchar Starosty
Pleszewskiego oraz fantom BLS,
a druga i trzecia drużyna otrzymały dla szkół pomoce do nauki
ratownictwa przedmedycznego.
Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali także nagrody
indywidualne, m. in. torby turystyczne, pendrive’y.
W 2008 oraz 2010 r. Powiat
Pleszewski był organizatorem eliminacji rejonowych Konkursu WieObchody Międzynarodwego Dnia Kombatanta w Pleszewie
(2010 r.)
dzy o Obronie Cywilnej dla powiatów jarocińskiego, krotoszyńskiego
oraz pleszewskiego. W konkursie popularyzującym wiedzę z zakresu obrony cywilnej, ratownictwa medycznego
oraz powszechnej samoobrony uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Finał w 2008 r. odbył się
w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, natomiast w roku 2010 w Zespole Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. W 2010 r. 1. miejsce w klasyfikacji zespołowej zajął Zespół
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, natomiast indywidualnie zwyciężyła Angelika Wichłacz, także ze szkoły w Marszewie. W 2008 r. na 3. pozycji uplasowały się ex aequo reprezentacje
I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych.
Laureaci konkursów otrzymali ufundowane przez Starostę Pleszewskiego puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Co roku w Starostwie Powiatowym wręczane są medale „Za
zasługi dla obronności kraju”. Odznaczenia wręcza w imieniu Ministra Obrony Narodowej Komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Kaliszu.
W 2009 r. w Starostwie Powiatowym, w związku z przekształceniami w armii, został zorganizowany
wykład na temat profesjonalizacji
Sił Zbrojnych RP. Wykład wygłosili
przedstawiciele WKU.
W zakresie realizacji zadań obronnych starostwo organizuje szkolenia
dla kadry kierowniczej powiatu
oraz pracowników administracji
publicznej. Szkolenia prowadzili
Samochód Skoda Octavia, zakupiony dla policji w Pleszewie
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wykładowcy z MON i AON: płk Piotr
Górski i płk Wiesław Molek z Departamentu Strategii i Planowania
Obronnego Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz dr hab. Waldemar
Kitler z Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie.
W 2010 r. z inicjatywy Starosty Pleszewskiego zorganizowano
spotkanie poświęcone bezpieczeństwie imprez masowych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej oraz Powiatowej Policji, radni, przedstawiciele klubów oraz organizacji
sportowych, pracownicy gminnych
jednostek oraz szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży,
Praca Miłosza Gauzy z Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie
którzy wydają opinie o niezbędnej
- IV m. w etapie wojewódzkim konkursu plastycznego pod hasłem
wielkości sił i środków potrzebnych
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” (2010 r.)
do zabezpieczenia imprezy.
Liczne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa podejmowane przez samorząd powiatowy oraz
inicjatywy Starosty Pleszewskiego świadczą o tym, że samorządowcy III kadencji kierowali się w swej
pracy maksymą, że „bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”.
Marek Klimek
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego

12. Działalność promocyjna
Dla każdego samorządu rozwój turystyki, wsparcie dla przedsiębiorstw, współpraca międzynarodowa
różnych środowisk branżowych, promocja i jej systemowe działania okazują się niezbędne. Powiat Pleszewski
nie jest tu wyjątkiem. Również dla naszego samorządu działalność promocyjna urosła do jednego z najważniejszych zadań.
W dobie silnego współzawodnictwa jednostek samorządu terytorialnego dobra, właściwie adresowana
promocja to inwestycja w rozwój, wyższą jakość życia mieszkańców. W ślad za taką promocją podąża kapitał, a przede wszystkim ludzie, którzy szukają dla siebie szans na lepszą pracę, sprawdzoną szkołę, dobre
mieszkanie oraz wypoczynek w atrakcyjnym i bezpiecznym miejscu.
Działalność promocyjna w minionej kadencji realizowana była przy wykorzystaniu wielu form i metod
marketingu od organizacji imprez promocyjnych, turystycznych i kulturalnych, także organizację targów,
wystaw i konferencji poprzez wydawnictwa i publikacje powiatowe oraz wykorzystywanie elektronicznych
mediów i Internetu, po współpracę z prasą i telewizją.
Był to też szczególny okres z punktu widzenia budowania tożsamości historycznej Powiatu Pleszewskiego. Na przełomie lat 2008 - 2009 przypadła 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego, nad którą honorowy
patronat objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Dla Powiatu Pleszewskiego z tymi wydarzeniami
wiąże się również fakt utworzenia pierwszej polskiej administracji z siedzibą powiatu w Pleszewie oraz postać wielkiego pleszewianina płk. Ludwika Bociańskiego (1892-1970) - powstańca welkopolskiego, oficera
Wojska Polskiego, posła, Wojewody Wileńskiego i Poznańskiego.
W ramach obchodów rocznicowych zorganizowano, m.in.: odsłonięcie tablicy pamiątkowej płk. Ludwika
Bociańskiego na gmachu Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Poznaniu. Uroczystość z udziałem
Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka była ważnym akcentem Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2008 r. w stolicy Wielkopolski. Na ceremonii odsłonięcia tablicy licznie stawiły się delegacje i poczty
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sztandarowe związków kombatanckich, policji, wojska,
samorządów, organizacji społeczno-politycznych i szkół
z Poznania i Pleszewa. Bliźniacza tablica poświęcona przez Biskupa Kaliskiego zdobi budynek główny
Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Odsłonieto ją
w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2009 r. Uroczystościom odsłonięcia tablic pamiątkowych towarzyszyła
wystawa poświęcona biografii Bociańskiego.
Starosta Pleszewski był inicjatorem ekshumacji
szczątków Pułkownika w Wielkiej Brytanii i sprowadzenia ich do Ojczyzny. 7 lutego 2009 r. prochy śp.
płk. dypl. Ludwika Bociańskiego zostały z honorami
wojskowymi złożone w kwaterze powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie.
W ceremonii pogrzebowej wzięła udział kompania
wojskowa z Jarocina oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. Patronat honorowy
objął Wojewoda Wielkopolski. W uroczystościach
uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia oraz Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Z województwa
mazowieckiego przybyła delegacja 22 Wojskowego
Ośrodka Kartograficznego w Komorowie k. Ostrowii
Mazowieckiej, który kultywuje tradycje przedwojennej
Szkoły Podchorążych Piechoty (płk L. Bociański był
jej komendantem w latach 1930-34), prezes tamtejszego Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty,
a także dyrektor, grupa nauczycieli i uczniów z Zespołu
Szkół Publicznych w Komorowie, noszącej imię płk.
L. Bociańskiego.
Kolejna inicjatywa o charakterze historycznym to
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej „Delegatom Powiatu Pleszewskiego i Obwodu Dobrzyckiego
na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w dn. 3-5
grudnia 1918 r.”. Tablica wmurowana została na
„Ścianie Pamięci” przy kościele pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Pleszewie. Ceremonię zorganizowa-

Ceremonia odsłonięcia tablicy pleszewskich delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu
w 1918 r. (Pleszew, 3 grudnia 2008 r.)

Uroczystości złożenia prochów płk. Ludwika
Bociańskiego w Pleszewie (7 lutego 2009 r.)
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no na początku grudnia 2008 r.
w ramach obchodów 90. rocznicy
tamtych wydarzeń.
Od dwóch lat powiat ma również swoją grupę rekonstrukcji historycznej. Kilku miłośników militariów utworzyło Drużynę Tradycji
Wojskowej 70 pułku piechoty.
Patronat nad nią objął Starosta
Pleszewski. Drużyna rozpoczęła
swoją działalność 1 września 2009
r. w ramach obchodów 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Drużyna pełni również warty honorowe
w Miejscach Pamięci Narodowej
oraz uświetnia obchody Narodowego Święta Niepodległości 11
Koncert z okazji Święta Powiatu Pleszewskiego
listopada.
(6 stycznia 2010 r.)
Pamiętamy o wyjątkowych i nieprzeciętnych mieszkańcach Powiatu Pleszewskiego. Z inicjatywy lekarzy weterynarii odsłonięto tablicę
pamiątkową na cześć zasłużonego
lekarza dra med. wet. Romualda
Śliwińskiego, pełniącego w latach
1958 – 1970 funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie. Tablica została umieszczona
na głazie w parku przy starostwie
powiatowym. Płytę z brązu odlała
pleszewska firma „Brązart” Juliusza
i Barbary Kwiecińskich z Pleszewa
według projektu artysty rzeźbiarza
Grzegorza Godawy z Poznania.
Starosta Pleszewski zaprasza
na liczne otwarte koncerty organiKoncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości
zowane pod jego patronatem np.:
(11 listopada 2009 r.)
koncerty kameralne w auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. St. Staszica z okazji Dnia Niepodległości pod hasłem „Radość Niepodległości”. Poza
cyklicznymi imprezami odbywają się również okolicznościowe koncerty, np. w ramach Roku Chopinowskiego
wystąpili artyści Filharmonii Poznańskiej – Marcin Dęga (fortepian), Maria Załanowska (sopran) oraz Piotr
Należyty (bas). Na koncercie z okazji Święta Powiatu gościliśmy gitarzystę Piotra Nagy i Katarzynę Wiwer.
Staramy się też wspierać młodych artystów, uczęszczających do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Pleszewie. Młodzi muzycy kilkakrotnie uświetniali powiatowe imprezy.
Nie zapominamy też o artystach pochodzących z powiatu, a obecnie realizujących się zawodowo w Warszawie czy Poznaniu. W kwietniu 2009 r. gościliśmy pochodzącą z Pleszewa piosenkarkę Paulinę Ignasiak
(pseudonim artystyczny Paulla), która wystąpiła na koncercie „Dla Adeli” w Domu Parafialnym. Zawsze
możemy liczyć na znakomitą pianistkę, laureatkę wielu międzynarodowych nagród Marię Rutkowską, która
kilkakrotnie występowała przed pleszewską publicznością.
W obszarze cyklicznych imprez promocyjnych do najważniejszych można zaliczyć Dożynki Powiatu
Pleszewskiego. Powiatowe Święto Plonów odbywa się co roku w innej gminie. W ostatnich czterech latach
gospodarzem święta były kolejno: gmina Dobrzyca (2007 r.), Czermin (2008 r.), Chocz (2009 r.) i Gizałki
(2010 r.). Dożynki to doskonała okazja do zaprezentowania atutów gmin nie tylko mieszkańcom całego
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powiatu, ale również zaproszonym gościom i delegacjom zagranicznym, dla których widowisko dożynkowe
jest niezapomnianym przeżyciem. Od kilku lat utrwala się zwyczaj dekorowania ulic i dróg - mieszkańcy
gmin ustawiają przy drogach dojazdowych tzw. witacze dożynkowe. W wielu wsiach pojawiają się kukły
i kompozycje z bali lub snopków słomy, często ozdobione koszami płodów rolnych, flagami i transparentami.
Ze słomy powstają makiety ciągników, kombajnów, wiejskich chat i koni. W tak pomysłowy sposób gospodarze
z gmin witają gości, przyjeżdżających na święto dożynkowe. Tradycyjnie, co roku organizowane są konkursy
dożynkowe: „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Sołtys – liderem bezpiecznej pracy”, „Estetyczna Zagroda
Wiejska”, od 2007 roku konkurs „Najciekawszy witacz dożynkowy” oraz od 2010 r. konkurs na „Najciekawszy
egzemplarz starej maszyny rolniczej”. W podziękowaniu za współorganizację dożynek powiatowych samorządy
gminne otrzymywały w darze od Powiatu Pleszewskiego kajak turystyczny. Po sześcioletnim cyklu wszystkie
gminy wzbogaciły się o sprzęt pływający. Obecnie według nowej formuły gminy będą otrzymywać nowy dar.
Podczas Dożynek Powiatowych w Gizałkach, Gmina Chocz - organizator dożynek w 2009 r. - otrzymała
okazały czterometrowy dąb czerwonolistny. W ten sposób przez kolejne pięć lat Powiat będzie dziękować

Szlak kajakowy na rzece
Prośnie

Paulla podczas konceru „Dla Adeli”
(5 kwietnia 2009 r.)

Warsztaty plasyczne dla dzieci i młodzieży - II Międzynarodowy Plener Malarski „Śladami historii i zabytków
Powiatu Pleszewskiego” (maj-czerwiec 2007 r.)
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Zespoły „Żychlinioki” i „Sośniczanki” - Dożynki Powiatowe w Dobrzycy (2 września 2007 r.)

społeczności gminnej za wysiłek organizacyjny.
W ciągu ostatnich lat zintensyfikowano działalność
promocyjną w obszarze turystycznym powiatu. Bardzo
silny akcent położono na rozwój turystyki wodnej na
rzece Prośnie, przepływającej przez pięć gmin Powiatu
Pleszewskiego. Wytyczono i opisano szlak kajakowy
na odcinku 24 km rzeki, od Bogusławia do Nowej
Wsi. Od kilku lat powiat organizuje coroczne spływy
kajakowe. Pierwszy w danym roku spływ, otwierający
wodny sezon turystyczny połączony jest z piknikiem
plenerowym nad Prosną pod nazwa „Święto Prosny”.
Drugi spływ organizowany przez powiat w połowie
sezonu wodnego, to tzw. spływ „Eko-Prosna” – połączony z oczyszczaniem ze śmieci koryta rzeki oraz
nabrzeży. W celu popularyzacji organizacji spływów
kajakowych powołano Klub Kajakowy „LOK Prosna”
działający przy Lidze Obrony Kraju w Pleszewie.
Głównymi zadaniami klubu jest organizacja spływów
i imprez rekreacyjnych na rzece Prośnie oraz propagowanie turystyki kajakowej.
W celu popularyzacji walorów krajoznawczych
powiatu organizowane są m.in. międzynarodowe
plenery malarskie, konkursy fotograficzne oraz publikowane są materiały promocyjne.
Powiat organizuje lub współorganizuje inne imprezy, na stałe wpisane w kalendarz powiatowych imprez.
Po raz dziesiąty odbyły się w Pleszewie „Wielkopolskie

Dożynki Powiatu Pleszewskiego 2007
w Dobrzycy

Powiatowe Święto Plonów w gminie Gizałki
(Nowa Wieś, 5 września 2010 r.)
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Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Żegocinie
(lipiec 2010 r.)

Letni Piknik Sołtysów Powiatu Pleszewskiego w Wiosce
Indiańskiej w Józefowie k. Chocza (lipiec 2009 r.)

Stoisko Klastra Kotlarskiego na Międzynarodowych Targach Poznańskich
„INSTALACJE 2008”
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Dni – STOP Uzależnieniom”, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie przy współpracy
ze szkołami ponadgimanazjalnymi
i Powiatową Świetlicą Środowiskową. Celem WDSU jest uświadomienie młodzieży zagrożeń płynących
z uzależnień, kreowanie postaw
prozdrowotnych i proponowanie alternatywnych form spędzania czasu
wolnego z dala od narkotyków, alkoholu, papierosów i innych używek.
W 2010 r. dziesiąte WDSU przybrało charakter marszu ulicznego
młodzieży pod hasłem „Wygwizdać
narkotyki!” i jubileuszowego pikniku
w ogrodach starostwa.
Powiat wspiera również lokalną przedsiębiorczość. W marcu
2008 r. 30 pleszewskich firm kotlarskich prezentowało swoje wyroby na Międzynarodowych Targach
Poznańskich INSTALACJE 2008
- najważniejszej imprezie targowej
dla branży grzewczej w Polsce,
odbywającej się raz na dwa lata
w Poznaniu. Stoisko pleszewskiego klastra kotlarskiego wraz z jego
nowym produktem „RetKlaster25
- premium” odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających, a wśród nich
instalatorzy, projektanci i firmy
budowlane.
W dniu 27 maja 2008 r. podczas Wielkopolskiego Dnia Samorządowca z udziałem Marszałka
i Wojewody Wielkopolskiego w Zawidowicach zorganizowano stoiska
wystawiennicze dla branży mleczarskiej – OSM Kowalew, producentów
ogrodniczych „Pomidor Pleszewski”, branży kotlarskiej – Grupa
„Innowacyjny Kocioł Pleszewski”
oraz pleszewskich pszczelarzy.
1 czerwca 2007 r., po niespełna siedemdziesięciu latach przerwy na Ziemi Pleszewskiej, odbyła
się Wystawa Przemysłowa, której
współorganizatorem był Powiat Pleszewski. Wystawę pt. „Nowoczesne
palniki węglowe z Pleszewa dla
branży kotlarskiej” zorganizowano
w siedzibie firmy „EKOCENTR”,

produkującej kotły grzewcze oraz
zespoły podające na paliwa stałe.
Ponadto Powiat Pleszewski brał
udział w pracach koncepcyjnych
nad utworzeniem Centrum Promocji
Produktów Regionalnych – Centrum
Zaawansowanych Technologii przy
współudziale z Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszeniem Klaster
Kotlarski. W założeniu Centrum
powinno być zlokalizowane w miejscu o silnym natężeniu komunikacyjnym, np. przy drodze krajowej
Występ zespołu „Jambo Africa” - Dożynki Powiatowe w Choczu
nr 11 lub nr 12 i miało pełnić rolę
(6 września 2009 r.)
obiektu ekspozycyjnego dla lokalnych produktów regionalnych, ośrodka badawczo - rozwojowego z akredytowanym laboratorium, a także
funkcję animatora przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i marketingowym. Projekt miał być finansowany
ze środków unijnych (75%) przy udziale samorządów i inwestorów prywatnych (25%). Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, podczas wizyty w lutym 2010 r. w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie, poinformował jednak, że samorząd wojewódzki zawiesił tymczasowo projekt budowy Centrum
w subregionie Płd. Wielkopolski.

Wydawnictwa i publikacje:

W ciągu ostatnich 4 lat działalność wydawnicza powiatu była niezwykle owocna. Wydano kilkanaście
różnych publikacji o charakterze informacyjnym i promocyjnym, niektóre w całości opracowane były przez
Wydział Promocji i Rozwoju, inne na zasadzie współpracy wydano wysiłkiem szerszych zespołów redakcyjnych, w skład których wchodziły samorządy gminne i sołectwa, jednostki organizacyjne powiatu, redakcje
lokalnych gazet czy osoby prywatne.
Jedną z najciekawszych publikacji, wydaną przez starostwo była książka „Przyroda Powiatu Pleszewskiego” autorów Tomasza Wilżaka i Przemysława Żurawlewa (2008 r.)
„Powiat Pleszewski 2009. Historia - Turystyka - Ludzie” - to tytuł najnowszej publikacji powiatowej.
Książka powstała według koncepcji Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa. Zamieszczono w niej charakterystyki wszystkich sołeckich miejscowości i gmin naszego Powiatu. Opisano historię miejscowości, zabytki,
pomniki przyrody, atrakcje turystyczne a także informacje o ważnych wydarzeniach. Książka ukazała się
z okazji 90. rocznicy powstania Powiatu Pleszewskiego.
Od 2004 roku wydawany jest cyklicznie biuletyn „Wiadomości Powiatowe”, poświęcony tematom samorządowym. Broszura ma charakter informacyjny, popularyzatorski i dokumentacyjny. Biuletyn adresowany jest
głównie do społeczności lokalnej i trafia do szkół, bibliotek, interesantów, urzędów i instytucji powiatowych.
Do tej pory wydano 15 numerów tego pisma.
Wydział promocji wydał także: ulotki promocyjne „Powiat Pleszewski”, przewodnik turystyczny „Weekend
w Powiecie Pleszewskim. Tu jest po drodze”, publikację poplenerową „Śladami historii i zabytków Powiatu
Pleszewskiego”, dokumentującą II Międzynarodowy Plener Malarski Powiatu Pleszewskiego, folder okolicznościowy na podsumowanie dziesięciu lat WDSU oraz informatory Targów Edukacyjnych, przedstawiające ofertę
szkół Powiatu Pleszewskiego. Wydział opracował też wiele materiałów promocyjnych publikowanych na łamach
prasy lokalnej, pism regionalnych i krajowych, a także w wielkopolskich publikacjach albumowych. Ważnym
elementem działalności publikacyjnej powiatu jest również prowadzenie serwisu internetowego www.pleszew.
starostwo.gov.pl, w którym - poza podstawowymi informacjami dla interesantów urzędu - znajdują się również
materiały promocyjne oraz informacje na temat bieżącej działalności samorządu powiatowego. Od 2010 r. nowością naszego serwisu internetowego jest interaktywna mapa administracyjno - turystyczna oparta o zasoby
Google.
Robert Czajczyński
Naczelnik
Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
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Powiat Pleszewski prowadzi
także działalność
wydawniczą.
Na zdjęciach niektóre
z wydawnictw własnych
i współfinansowanych
przez powiat
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13. Wielkopolskie Dni „STOP - Uzależnieniom”
„Wielkopolskie Dni – STOP Uzależnieniom” są coroczną imprezą organizowaną w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Odbywają się już od 10 lat pod egidą
Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Z inicjatywą organizacji „Wielkopolskich Dni – STOP Uzależnieniom” wystąpiła w 2001 roku Komisja
Zdrowia oraz Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie. W to
przedsięwzięcie zaangażowały się samorządy lokalne, szkoły, pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych, pedagodzy szkolni, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.
Honorowy patronat nad imprezą „STOP Uzależnieniom” objęli: ówczesny Marszałek Województwa
Stanisław Mikołajczyk i Wojewoda Wielkopolski Stanisław Tamm. Stąd ranga imprezy i hasło „Wielkopolskie Dni”.
Celem tego przedsięwzięcia było podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy na temat przyczyn
i zagrożeń płynących z uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, kreowanie postaw prozdrowotnych,
propozycje alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od narkotyków, alkoholu, papierosów
i innych używek oraz zagrożeń cywilizacyjnych.
Od tej pory mija 10 lat, a formuła WDSU ulega ciągłej modyfikacji. Na początku była to kilkudniowa impreza masowa, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie na koniec roku szkolnego,
która odbywała się na Rynku i boisku OSiR w Pleszewie. Dla młodzieży z całego powiatu pleszewskiego
organizowano koncerty znanych artystów, zawody sportowe i konkursy, rajdy rowerowe, spływy kajakowe,
konferencje naukowe, festyny i spotkania ze specjalistami z dziedziny uzależnień.
Na wniosek różnych środowisk od 2007 roku nastąpiła zmiana formuły programu, która polega obecnie na realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień w szkołach ponadgimnazjalnych przez cały
rok szkolny. W czerwcu każdego roku odbywa się podsumowanie całorocznych działań profilaktycznych.
Finał co roku organizowany jest w innej szkole, a całość koordynuje Starostwo Powiatowe w Pleszewie
- Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej.
W latach 2006-2010 imprezie WDSU towarzyszyły również ciekawe przedsięwzięcia, m.in.: happeningi,
projekcje filmów o tematyce uzależnień, wystawa pt. „Życie z pasją”, konkurs plastyczny i artystyczny pt.

Happening młodzieży pod hasłem
„Wygwizdać narkotyki” w ramach
jubileuszowych X WDSU 2010
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Jury i publiczność konkursu „Mam Talent”, organizowanego w ramach IX WDSU (Dom Rzemiosła
w Pleszewie, 2009 r.)

Starosta Michał Karalus i Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka wręczają nagrodę Dagmarze
Urbankiewicz z ZSU-G za zajęcie I m. w konkursie
artystycznym „Mam Talent” (2009 r.)

„Mam Talent”, spotkanie ze znanym aktorem Marcinem Dorocińskim, coroczne spektakle profilaktyczne
krakowskiego teatru „Kurtyna” w szkołach, spotkania
z udziałem młodzieży, rodziców, pedagogów i samorządowców ze specjalistami z dziedziny uzależnień,
warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży,
organizowane w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej
w Pleszewie, wydanie okolicznościowych plakatów
i nalepek, umieszczanych w autobusach i dyskotekach.
Organizatorami WDSU są: Starostwo Powiatowe
w Pleszewie, I LO, ZSUG, ZST, ZSRCKU w Marszewie, ZSS w Pleszewie, Powiatowa Świetlica Środowiskowa, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie,
ZHP Hufiec Pleszew, NZOZ Monar w Nowolipsku,
Dom Kultury w Pleszewie, wolontariusze.
23 czerwca 2010 r. z okazji 10-lecia WDSU
zorganizowano happening, który przybrał charakter
marszu ulicznego młodzieży pod hasłem „Wygwizdać
narkotyki!!!”. W happeningu udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, wolontariusze oraz
młodzież z Monaru w Nowolipsku. W tym roku do
programu włączono również uczniów gimnazjów
z miasta i gminy Pleszew. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyruszyła z gwizdkami
z boiska Zespołu Szkół Technicznych do Starostwa
Powiatowego. W ogrodach urzędu odbył się piknik.
Uczestnicy mogli m.in. posłuchać muzyki, wziąć
udział w quizie nt. uzależnień, wspiąć się na ścianę
wspinaczkową, postrzelać z łuku, zjeść grochówkę

Znany aktor Marcin Dorociński w Pleszewie rozdaje autografy po projekcji filmu „Boisko bezdomnych”,
w którym zagrał główną rolę (Kino „Hel”, 2009 r.)
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Piknik z okazji X WDSU w ogrodach starostwa. Młodzież wypuściła w niebo balony jako symbol
pamięci o Marku Kotańskim, założycielu Monaru (2010 r.)

i kiełbasę z grilla. Czynna była wystawa fotograficzna,
dokumentująca przebieg WDSU w latach 2001-2010.
Starosta Pleszewski z okazji jubileuszu wręczył dyplomy
uznania osobom zaangażowanym w organizację corocznych
obchodów WDSU. Symbolicznie wypuszczono w niebo
balony z pozdrowieniami dla założyciela Monaru, śp.
Marka Kotańskiego.
Z okazji 10-lecia obchodów WDSU wydano również
w czerwcu 2010 r. okolicznościową, bogato ilustrowaną
jubileuszową publikację, przedstawiającą działania, jakie
podejmował samorząd powiatowy w latach 2001-2010
w zakresie profilaktyki uzależnień.
WDSU to pomysł powiatu pleszewskiego na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania
uzależnieniom, wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Dni „STOP Uzależnieniom” są ewenementem
w całej Wielkopolsce.
Hasło WDSU jest doskonale rozpoznawalne i identyfikowalne w całej społeczności lokalnej.
Romana Klamecka
Inspektor ds. zdrowia
Wydział Promocji, Turystyki
i Współpracy Zagranicznej

X WDSU. Jedną z atrakcji była ściana
wspinaczkowa
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14. Współpraca zagraniczna
Już od 10 lat Powiat Pleszewski dynamicznie rozwija współpracę partnerską z Powiatem Ammerland
z Dolnej Saksonii w Niemczech. Efektem tej współpracy są liczne wizyty samorządowe, zrealizowane
projekty kulturalne, wymiana młodzieżowa i spotkania branżowe. Trochę później, bo w 2005 roku
nawiązano pierwsze kontakty z Ukrainą: Rejonem Rożyszcze na Wołyniu oraz Rejonem Horodyszcze
w Obwodzie Czerkaskim. Obecnie Powiat Pleszewski otrzymał zaproszenie do współpracy z kolejnym
partnerem, tym razem z Obwodu Petersburskiego Federacji Rosyjskiej i prawdopodobnie w kolejnej,
IV kadencji samorządu powiatowego, dojdzie do pierwszych spotkań partnerskich. Powiat Pleszewski
jest otwarty na współpracę międzynarodową. Stąd kontakty zagraniczne zarówno na zachodzie, jak
i wschodzie Europy.
Współpraca zagraniczna z naszymi partnerami przynosi wymierne rezultaty i korzyści nie tylko w sferze wymiany doświadczeń, kontaktów gospodarczych czy wzajemnej pomocy materialnej, ale także jest
to wspaniała okazja do lepszego poznania się, zacierania stereotypów, nawiązywania nowych przyjaźni
oraz budowania szczerej sympatii i zaufania.
W ostatnim czteroleciu (2006 - 2010) zrealizowano wiele projektów partnerskich.
W dniach od 16 do 20 czerwca 2010 r. w Powiecie Ammerland odbyły się Jubileuszowe Uroczystości
10-lecia Partnerstwa z Powiatem Pleszewskim. Delegacji przewodniczyli Starosta Pleszewski Michał Karalus i Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka. Do Niemiec wyjechali radni powiatowi I, II i III
kadencji, pracownicy starostwa, a także przedstawiciele samorządów gminnych: Wiceburmistrz Pleszewa
- Arkadiusz Ptak, Wicewójt Gminy Dobrzyca - Ewa Wasielewska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Gołuchowie - Jarosław Kałużny oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Czerminie - Stanisław Sąsiadek.
W składzie delegacji byli również przedstawiciele Pleszewskiego Centrum Medycznego oraz dziennikarze
„Gazety Pleszewskiej” i „Życia Pleszewa”. Wieczorem w gospodzie wiejskiej Gut Horn w Gristede odbyło

Zwiedzanie Gołuchowa przez grupę samorządowców i urzędników z partnerskiego powiatu Ammerland
(2009 r.)
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się uroczyste spotkanie z okazji
10-lecia współpracy i przyjaźni. Oprawę muzyczną zapewniła
Szkoła Muzyczna z Ammerland.
Okolicznościowe przemówienia
wygłosili Starosta Jörg Bensberg
oraz Starosta Pleszewski Michał
Karalus. Gospodarze przygotowali
niespodziankę. Starosta Bensberg
odsłonił rzeźbę, symbolizującą 10
lat partnerstwa obu powiatów.
Na postumencie umieszczona
jest połówka kamienia w obręczy z metalu. Artystyczna kompozycja następnego dnia stanęła przed urzędem powiatowym
w Westerstede. W tym samym
czasie podobną rzeźbę - z drugą
połówką kamienia - zamontowano przed starostwem w Pleszewie. Autorką rzeźb jest Iwona
Fankulewska, polska artystka,
mieszkająca w Niemczech. Statuetki rzeźb otrzymali starostowie J. Bensberg i M. Karalus.
Miniaturowe połówki kamieni
wręczono byłemu staroście Ammerland Janowi Lübenowi, byłemu przewodniczącemu Rady
Powiatu w Pleszewie Bogdanowi Skitkowi oraz koordynatorom
współpracy zagranicznej z obu
powiatów; Ralfowi Denkerowi
i Robertowi Czajczyńskiemu. Starosta M. Karalus i przewodniczący
M. Kuberka ofiarowali stronie niemieckiej witraż z herbami Powiatów Pleszewskiego i Ammerland
- dzieło plastyka Magdy Drytkiewicz z Chocza. Powrót delegacji
przypadł na niedzielę 20 czerwca,
tj. dzień wyborów prezydenckich
w Polsce. Pleszewianie głosowali
już przed południem w Konsulacie
Honorowym R.P. w Bremen.
W maju 2009 roku do Powiatu
Pleszewskiego przyjechała ponad
30-osobowa delegacja polityków,
radnych i urzędników z Powiatu Ammerland. Program wizyty
otwierało spotkanie w Starostwie
Powiatowym w Pleszewie, gdzie
goście przekazali krzewy rodo-

Delegacja pleszewska w Ammerland
(2007 r.)

Powitanie gości z Niemiec przed starostwem
w Pleszewie (2009 r.)

Polsko-niemieckie spotkanie integracyjne
w wiosce indiańskiej w Józefowie k. Chocza (2009 r.)
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dendronów z Ammerland. Niemieccy przyjaciele odwiedzili Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Wsparcia oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej. Strażacy zorganizowali pokazy wspinaczki na ścianie treningowej, zaprezentowali stanowisko
dyspozytorskie oraz pokazali nowoczesne samochody pożarnicze i sprzęt ratunkowy. Goście z Niemiec
uczestniczyli w wycieczce rowerowej z Żerkowa do Muzeum Mickiewiczowskiego w Śmiełowie. Wieczorem wspólnie z polskimi samorządowcami w Wiosce Indiańskiej w Józefowie k. Chocza podsumowano
wizytę.
W dniach od 1 do 4 października 2009 r. delegacja rolników z Powiatu Pleszewskiego gościła
w Powiecie Ammerland w ramach projektu „Dzielmy się swoimi doświadczeniami – spotkanie rolników
z Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland”. Polscy rolnicy oglądali gospodarstwa rolne, biogazownię, elektrownię słoneczną, elektrownię wiatrową. Z wielkim zainteresowaniem zwiedzili szkółkę drzew
i krzewów ozdobnych firmy Bruns. Gospodarstwo zajmuje ponad 500 ha. Jest to rodzinna firma ze
130 - letnią tradycją.
Od 2000 r. datują się kontakty partnerskie szpitala powiatowego w Pleszewie (wówczas jeszcze
jako SP ZOZ) z Ammerland Clinik
w Westerstede. Organizowane
są wizyty delegacji, staże zawodowe lekarzy i pielęgniarek,
konferencje naukowe. Niemieccy
specjaliści mieli okazję operować
w Pleszewie, a polscy w Niemczech. Obie strony podpatrują
najlepsze rozwiązania organizacyjne w służbie zdrowia. Ammerland Clinik też funkcjonuje
jako spółka i podlega, podobnie
jak PCM w Pleszewie, władzom
powiatu. W darze od naszych
niemieckich partnerów szpital
w Pleszewie otrzymał m.in. 30
łóżek szpitalnych o wartości około
100.000 zł. Były to łóżka wycofane ze szpitala Bundeswehry, ale
„Rzeźba przyjaźni” - dar strony niemieckiej z okazji 10 lat partnerstwa
w pełni sprawne, z pneumatyczną
regulacją, ułatwiającą położenie
i wstawanie pacjentów.
We wrześniu 2008 r. w Powiecie Pleszewskim przebywała
delegacja kobiecych organizacji
wiejskich i rolniczych z Powiatu
Ammerland i Landu Dolnej Saksonii. Panie zwiedziły wybrane
gospodarstwa rolne i ogrodnicze
m.in. państwa Teresy i Mieczysława Maciaszków w Kucharach,
którzy specjalizują się w produkcji
pomidorów szklarniowych. Grupa
pojechała również do Sośnicy,
gdzie zwiedziła gospodarstwo
prowadzone przez wielopokoleniową rodzinę Maciejewskich.
Jubileusz 10-lecia współpracy.
Gości oprowadzał senior rodu
Przekazanie prezentu od Powiatu Pleszewskiego - witraża z herbami
Kazimierz Maciejewski, radny
obu powiatów (17 czerwca 2010 r.)
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Wizyta na Ukrainie na święcie Zielonej Dąbrowy (2009 r.)

powiatowy I i II kadencji. Panie
zwiedzały również gospodarstwa
agroturystyczne oraz Muzeum Piekarstwa w Pleszewie, gdzie mistrz
piekarski Tomasz Vogt uczył panie
wyrobu ciasta na bułki według
tradycyjnej firmowej receptury.
Zwieńczeniem pobytu w Polsce
był udział w Powiatowym Święcie Plonów’ 2008 w Broniszewicach.
W 2007 r. z kilkudniową wizytą w Powiecie Pleszewskim gościła ponad 40-osobowa grupa
seniorów z zaprzyjaźnionego Powiatu Ammerland (20 – 23 września 2007 r.). Gości podejmowało
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
oraz pleszewski oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Niemieccy emeryci wzięli
udział w spotkaniach w starostwie
oraz w urzędzie miejskim, odbyli spacer po centrum Pleszewa,
odwiedzili zakon Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii
Panny oraz Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie. W I LO im. St.
Staszica obserwowali pokazową
lekcję języka niemieckiego.
W Powiecie Pleszewskim
gościliśmy także grupę niemieckich artystów malarzy, rzeźbiarzy
i fotografów ze stowarzyszenia
Kunstpfad Ammerland e.V. oraz
delegację bankowców. Niemieccy
i polscy plastycy uczestniczyli we

Pobyt delegacji z Powiatu Pleszewskiego w Rejonie Horodyszcze na
Ukrainie (2010 r.). Przed pomnikiem atamana kozackiego Maksyma
Krzywonosa
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wspólnych warsztatach artystycznych. Podczas kilkudniowego pobytu powstały obrazy, które zaprezentowano w sobotę 28 lipca na wernisażu w Galerii „Art-M” w Pleszewie. Dyskutowano także na temat
międzynarodowych projektów artystycznych. Zrodził się m.in. pomysł wydania albumu o malarstwie,
inspirowanym narodową kuchnią polską, niemiecką i białoruską. W tym samym czasie Bank Spółdzielczy
gościł niemieckich bankowców. Grupa finansistów odwiedziła starostwo, spotkała się z kierownictwem
Banków Spółdzielczych w Pleszewie i Dobrzycy. Był czas na rozmowy branżowe, ale i zwiedzanie Powiatu Pleszewskiego.
Kolejnym przykładem wymiany doświadczeń była wizyta w Ammerland pleszewskich oświatowców
z Wicestarstą Dorotą Czaplicką na czele. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w dziedzinie organizacji szkolnictwa, dokształcania nauczycieli, pracy z trudną
młodzieżą oraz przeciwdziałania
bezrobociu. Pleszewianie zwiedzili szkołę zawodową w Rostrup,
Ośrodek Pomocy dla Narkomanów
w Bad Zwischenahn oraz Poradnię
Psychologiczną w Westerstede.
W naradach uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu
Pracy z Pleszewa, CKP i ODN,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pleszewskiego starostwa. Strony polska i niemiecka
przygotowały prezentacje i wykłady na temat systemów edukacji
w obu krajach, szkolnictwa zawodowego, działalności urzędów
pracy, poradni psychologicznych
oraz ośrodków pomocy osobom
uzależnionym od narkotyków i alWizyta delegacji pleszewskiej w gminie Zielona Dąbrowa w rejonie
Horodyszcze (2009 r.)
koholu.
Powiat Pleszewski występował
do Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej o dofinansowanie
projektów, realizowanych w ramach współpracy partnerskiej
z Powiatem Ammerland. Tylko
w ostatnim czteroleciu samorząd
powiatowy otrzymał na ten cel
ponad 30.000 zł wsparcia finansowego z FWPN.
Mamy nadzieję, że w nadchodzących latach współpraca z partnerami ukraińskimi ukształtuje
się tak dobrze, jak z niemieckim
Powiatem Ammerland. Spotkania
z partnerami ukraińskimi mają
miejsce co roku, w Polsce lub na
Ukrainie. Brakuje jednak wystarczających źródeł dofinansowania
obustronnych kontaktów admiSpotkanie Wicestarosty Doroty Czaplickiej ze Starostą
nistracji lokalnych z obu krajów.
Horodyszczeńskim Igorem Szwiecem (z lewej) i jego zastępcą
Samorządy muszą angażować
Igorem Szczerbakiem (2010 r.)
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własne środki na pokrycie kosztów podróży czy zakwaterowania. Mimo tych trudności współpraca międzynarodowa z Ukrainą utrwala się i nabiera dynamiki.
W maju 2009 r. delegacja z Powiatu Pleszewskiego wspólnie z przedstawicielami samorządu gminy
Chocz uczestniczyła w Święcie Zielonej Dąbrowy w Rejonie Horodyszcze. Mieszkańcy Zielonej Dąbrowy
specjalnie dla gości z Polski przygotowali bogaty program artystyczny w lokalnym Domu Kultury oraz
Piknik Kozacki. W obchodach uczestniczyły delegacje zagraniczne z Polski i Niemiec, a także urzędnicy Rejonu Horodyszcze i czerkaskich władz wojewódzkich. W odpowiedzi na zaproszenie Powiatu
Pleszewskiego i Gminy Chocz partnerzy z Ukrainy brali udział w Dożynkach Powiatowych w Choczu we
wrześniu 2009 r. obok delegacji Powiatu Ammerland.
Na zaproszenie nowo wybranego Starosty Horodyszczańskiego Igora Szwieca i Przewodniczącego
Rejonowej Rady Oleksandra Łupaszko w dniach 20-24 września 2010 r. grupa samorządowa z Powiatu
Pleszewskiego z Wicestarostą Dorotą Czaplicką na czele brała udział w kolejnych międzynarodowych
spotkaniach w Zielonej Dąbrowie i Horodyszcze. W trakcie wizyty przedstawiciele powiatu wzięli udział
w oficjalnym spotkaniu z udziałem ponad czterystu delegatów i gości z całego rejonu horodyszczeńskiego
i województwa czerkaskiego. W imieniu Starosty Pleszewskiego delegaci przekazali list intencyjny, zapraszający do nawiązania współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i turystyki, ale także służby zdrowia
i opieki nad osobami starszymi. Szczegóły wspólnych działań omawiano podczas spotkań roboczych.
Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej z rejonem Horodyszcze zaplanowano na 6 stycznia 2011 r.
w Pleszewie, w dniu Święta Powiatu Pleszewskiego.
Robert Czajczyński
Naczelnik
Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej

PRZEMÓWIENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO
WYGŁOSZONE PODCZAS UROCZYSTOŚCI
Z OKAZJI DZIESIĘCIOLECIA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
Z POWIATEM AMMERLAND
17 czerwca 2010 roku:
Panie i Panowie! Ammerlandczycy! Pleszewianie!
Drogi Jőrgu!
Co tutaj robimy, my mówiący odmiennymi językami? Co nas tutaj sprowadziło? Jaka myśl, jaka idea, jaka
wola?
Co powoduje, że spotykamy się?
Było w tej naszej wspólnej dziesięcioletniej, wspaniałej przygodzie – przynajmniej dla mnie - kilka wydarzeń,
które zbliżyły nas do ludzi Ammerlandu.
Wymienię tylko trzy.
Pierwszy fakt to rozmowa w kawiarni nad Morzem Północnym ze starszym mieszkańcem Westerstede – kiedy
przygotowywaliśmy spotkanie emerytów i kombatantów naszych powiatów. Opowiadał o tym, jak kończyła się wojna w Waszym powiecie, gdy przegrywali naziści, a kobiety, dzieci i starcy uciekali, ratując życie przed zachodnim
frontem alianckim.
Ten starszy ammerlandczyk mówił o cierpieniu, strachu i lęku niewinnych ludzi.
I mówił o tym, że gdy jego starszy brat wrócił z niewoli rosyjskiej w 1956 roku, do końca jego życia nigdy nie
mówili o wojnie! Nigdy!
Drugie wydarzenie miało miejsce wtedy, gdy burmistrz Klaus Groß opowiadał nam o swoim dziadku, który
zakochał się, ale nie był w stanie finansowo założyć rodziny.
Wyjechał więc stąd na kilka lat, ciężko pracował, by kupić za zarobione pieniądze ziemię, zbudować gospodarstwo i ożenić się z tą, którą kochał, i która na niego czekała.
I mówił też Klaus o swoim ojcu, który służył na okrętach podwodnych.
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To była historia ludzka o miłości,
o tęsknocie i nadziei. I o tym, jak
mały jest człowiek wobec żywiołu
wojny i zniszczenia!
Trzeci fakt to pytanie Jőrga Bensberga dziesięć lat temu zadane w
Pleszewie, podczas pierwszej Waszej
wizyty u nas: „dlaczego my Polacy
mamy takie widzenie Niemców?”
Nie wiedziałem co odpowiedzieć.
Ale opowiedziałem historię rodziny
ojca i mamy.
A ta historia rodziny Karalus
była podobna do historii innych polskich rodzin.
A przecież wiem, że były inne sytuacje, innych ludzi z naszego powiatu, którzy przekonywali się do Was,
do Waszej otwartości! I odrzucali
uprzedzenia i stereotypy, jakimi zaśmiecona jest nasza wspólna przeszłość.
Jaką więc niesiemy tajemnicę przeszłości? Co nam przekazało pokolenie naszych ojców i matek? Jakie znaki
zapytania nam zadali?
I czy umiemy odczytać, odpowiedzieć na to pytanie: jaką chcemy budować przyszłość?!
D
Drodzy Ammerlandczycy!
Kiedy przeglądaliśmy statystykę dotyczącą dziesięciu lat naszego partnerstwa, doliczyliśmy się około sześćdziesięciu różnego rodzaju spotkań i kontaktów pomiędzy naszymi powiatami. A zaczęło się od partnerstwa naszych
szpitali...
Ale tak naprawdę było ich więcej, bo gminy naszych powiatów mają swoje równie bogate kontakty! One przerastają nasze wyobrażenie. I to nas cieszy!
Dzisiaj jest radość spotkania! I przyjemność bycia ze sobą w ciągu tych dziesięciu lat różnych grup społecznych:
u Was i u nas! Czyż to nie jest wspaniałe? Niezwykłe?
Myślę, że właściwie odczytujemy to, co nam przekazało pokolenie ojców: IDZIEMY DROGĄ PARTNERSTWA.
Otworzyliśmy drzwi. Otworzyliśmy drzwi i dzisiaj ludzie spotykają się, bywają u siebie, odwiedzają się. To wielki
sukces tych dziesięciu lat!
Przedwczoraj zadzwoniłem do mojego przyjaciela Mietka Maciaszka.
Powiedziałem, że jedziemy do Ammerlandu i do naszych pięknych Polek, które żyją w Niemczech. Chcemy
zabrać to, co bardzo lubią.
Odpowiedział: „Przyjeżdżaj, bo właśnie wróciłem z Bad Zwischenahn”.
I to jest znak czasu: dziesięć lat temu tak by nie powiedział: „właśnie wróciłem z Bad Zwischenahn”.
Właśnie to się zaczęło dziesięć lat temu: OTWARCIE SIĘ NA SIEBIE!
NIECH TAK BĘDZIE NADAL. PRZEZ NASTĘPNE 10 LAT I WIĘCEJ!
Dziękuję!

		
									
									

Michał Karalus
Starosta Pleszewski
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ROZDZIAŁ IV

Jednostki organizacyjne
Powiatu Pleszewskiego
Zdjęcia grupowe pracowników
szkół i jednostek organizacyjnych
powiatu.

Zespół SZKÓŁ TECHNICZNYCH w pleszewie

97

„POWIAT PLESZEWSKI” - III kadencja samorządu powiatowego 2006-2010”

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. St. Staszica W PLESZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNO-PRZYRODNICZYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE
98

Jednostki organizacyjne

Zespół SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE
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KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PLESZEWIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w PLESZEWIE
100

Jednostki organizacyjne

PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE
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CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
i OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PLESZEWIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
102

Jednostki organizacyjne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PLESZEWIE

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PLESZEWIE
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FABIANOWIE
104

Jednostki organizacyjne

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PLESZEWIE
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ROZDZIAŁ V

Kalendarium najważniejszych
wydarzeń 2007-2010
2007 rok
5 II
Spotkanie Noworoczne sołtysów Powiatu Pleszewskiego w Marszewie.
21-22 III
I „Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego”, zorganizowane w ZSU-G w Pleszewie pod hasłem „Tak
witamy wiosnę!”.
15 V
„Światowy Dzień Inwalidy 2007” pod patronatem
Starosty Pleszewskiego, zorganizowany w Domu
Rzemiosła w Pleszewie przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
21V-01 VI
II Międzynarodowy Plener Malarski pod nazwą „Śladami historii i zabytków Powiatu Pleszewskiego”.
2 VI
VII Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy.
12 VI
VII Wielkopolskie Dni „STOP - Uzależnieniom”.
14 VI
XII Turniej Rowerowy Domów Pomocy Społecznej.
22 VI
Koncert fortepianowy Marii Rutkowskiej pod hasłem
„Powitanie Lata” w auli I LO w Pleszewie.

2 IX
Powiatowe Święto Plonów w Dobrzycy. Starostami
dożynkowymi byli Sabina Matuszkiewicz z Koźmińca i Jerzy Mielcarz z Dobrzycy. Wieczorem odbył
się koncert popularnego zespołu „Łzy”.

9 IX
Na cmentarzu wojskowym w Łęczycy odsłonięto tablicę ku czci żołnierzy pleszewskiego 70
pułku piechoty, poległych w 1939 r. w bitwie
nad Bzurą.
29 IX
Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
12 X
Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.
13 X
II Maraton Kajakowy im. Jana Pawła II z Kalisza do
Pogorzelicy rzekami Prosną i Wartą.
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6X
Odsłonięcie obelisku na skwerze przy pleszewskim
starostwie z tablicą wdzięczności honorowym
dawcom krwi.

11 XI
Obchody Święta Niepodległości. Koncert „Radość
Niepodległości” w wykonaniu uczniów i absolwentów
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. z Pleszewa.

2008 rok
24 I
Zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Wsparcia przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
25-27 I
Akcja „Zimowego Liczenia Ptaków w Parkach
i Ogrodach”.
28 I
Noworoczne Spotkanie Starosty z Sołtysami Powiatu
Pleszewskiego w Marszewie.
14 III
Przyjęcie deklaracji o przystąpieniu samorządów
powiatu pleszewskiego do „Aglomeracji Kalisko
-Ostrowskiej”.
4-6 IV
II „Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego” odbyły
się w ZSRCKU w Marszewie pod hasłem „Dobre
wykształcenie, sprawdzone szkoły”.
30 IV
„Święto Prosny” – otwarcie sezonu turystycznego
w Powiecie Pleszewskim.
31 IV
Dzień Strażaka. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
ku czci strażaków przed Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
16 V
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzono w Zespole Szkół Specjalnych
w Pleszewie.
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14 VI
VIII Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy.
17 VI
XIII Pleszewski Turniej Rowerowy DPS-ów.
28 VIII
Utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Pleszewie.

Kalendarium 2007-2010

7 IX
Gospodarzem Dożynek Powiatu Pleszewskiego’ 2008 była gmina Czermin.
Święto zorganizowano w Broniszewicach. Honory starostów dożynkowych pełnili Anna Kusiak z Broniszewic
i Michał Nowaczyk ze Strzydzewa.
Gwiazdą muzyczną był Szymon Wydra
z zespołem „Carpe Diem”.

10 XI
Uroczysta sesja Rady Powiatu w auli I LO im. St. Staszica z okazji 10 - lecia reaktywowania powiatowego szczebla samorządu
w Polsce i powstania Powiatu Pleszewskiego.
11 XI
Narodowe Święto Niepodległości. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej płk. dypl. Ludwika Bociańskiego w Poznaniu.
3 XII
Na „Ścianie Pamięci” przy kościele p.w. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Pleszewie odsłonięto i poświęcono tablicę
pamiątkową ku czci delegatów z powiatu pleszewskiego
i obwodu dobrzyckiego na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918 roku.
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5 XII
„Gala Wolontariatu” zorganizowana przez
PCPR oraz Powiatową Świetlicę Środowiskową dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie.
9 XII
Akcja rejestracji i badania potencjalnych
dawców szpiku kostnego w Pleszewie.
XII
Wydanie atlasu pt. „Przyroda Powiatu Pleszewskiego” przez Starostwo Powiatowe
w Pleszewie.

2009 rok
6I
Biskup Kaliski ks. Stanisław Napierała poświecił tablicę
pamiątkową płk. dypl. L. Bociańskiego, odsłoniętą na
budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
8-10 I
Spotkanie Noworoczne w Powiecie Ammerland.
26 I
Noworoczne spotkanie Starosty Pleszewskiego
z Sołtysami Powiatu Pleszewskiego.
24-30 I
Po raz drugi zorganizowano w naszym powiecie
„Zimowe Ptakoliczenie” w ramach akcji Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków.
7 II
Uroczystości złożenia prochów śp. płk. L. Bociańskiego w Pleszewie.

20 II
I Bal Starosty Pleszewskiego. Karnawałowa zabawa
odbyła się w restauracja „Impresja” w Pleszewie.
Dochód z imprezy przeznaczony był na zakup mebli dla rodziny Czajków z Prokopowa, których dom
został zniszczony przez pożar.

13-14 III
III „Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego” odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie,
a przyświecało im hasło „Dobre szkoły – dobre
wykształcenie”.
5 IV
Podczas koncertu „Dla Adeli”, dedykowanego dr n.
med. Adeli Grala-Kałużnej, zaśpiewała Paulla.

9 IV
Podczas konferencji w Pleszewie podpisano porozumienie o współpracy czterech szpitali spółek:
z powiatów pleszewskiego, poznańskiego, rawickiego
i wrzesińskiego.
17 IV
„Święto Prosny” w Kwileniu i otwarcie sezonu kajakowego w Powiecie Pleszewskim.
22 IV
Wizyta w Powiecie Pleszewskim nauczycieli i rzemieślników z partnerskiego powiatu Ammerland.
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24-25 IV
IV Mistrzostwa Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym w Pleszewie.
30 IV
Spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim w kinie
„Hel” w Pleszewie.
7-10 V
Pobyt delegacji niemieckiej w Powiecie Pleszewskim
w ramach projektu „Spotkania polityków lokalnych,
samorządowców i administracji samorządowej.
Pogłębianie partnerstwa powiatów: Pleszewskiego
i Ammerland”.
18-26 V
III Międzynarodowy Plener Malarski pod hasłem
„Są takie zakątki... Z pędzlem i sztalugą w Powiat
Pleszewski”.
1 VI
IX Wielkopolskie Dni „STOP – Uzależnieniom”
i konkurs „Mam talent”.
4 VI
XIV Turniej Rowerowy DPS-ów.
5 VI
Wizyta Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty
Fedak w Pleszewie.
6 VI
IX Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy.
8-9 VI
Konwent Starostów Wielkopolskich w Gołuchowie.

18 VI
Uroczyste oddanie do użytku windy oraz otwarcie nowej pracowni w I LO im. St. Staszica w Pleszewie.
28 VI
Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Starostę
Pleszewskiego Michała Karalusa Złotym Krzyżem
Zasługi.
12 VII
I Letni Piknik Sołtysów Powiatu Pleszewskiego
w wiosce indiańskiej w Józefowie (gm. Chocz).
1 IX
70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Po raz
pierwszy pleszewskie obchody uświetniła grupa
rekonstrukcji historycznej - Drużyna Tradycji im.
70 Pułku Piechoty pod patronatem Starosty Pleszewskiego.
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6 IX
Powiatowe Święto Plonów w Choczu. Na starostów
dożynkowych wybrano Ewę Cichą z Kwilenia i Stanisława Szablewskiego z Nowolipska. Wystąpiły
zespoły „Jambo Africa”, „Waterloo” i „Classic”.
28 IX
Otwarcie lądowiska dla śmigłowców medycznych
przy Pleszewskim Centrum Medycznym.
IX
Ruszył projekt „Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu
obsługi”, współfinansowany przez UE ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
1-4 X
Pobyt 20-osobowej delegacji rolników z Powiatu Pleszewskiego w Powiecie Ammerland w Niemczech.
6X
Starostwo Powiatowe w Pleszewie po raz drugi zdobyło Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (wg
nowej normy PN-EN ISO 9001-2009).

21 X
III Przegląd Młodych Talentów Domów Dziecka.
24 X
W ogrodach starostwa odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową dr. med. wet. Romualda
Śliwińskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii
w latach 1958-1970.
11 XI
Koncert „Radość Niepodległości” w auli I LO im. St.
Staszica w Pleszewie.
22 XII
Dyrektor PCPR w Pleszewie Grażyna Kaczmarek
otrzymała nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
30 XII
Przekazanie Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pleszewie samochodu ratowniczego
i namiotu pneumatycznego z osprzętem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Medycznego, deski
ortopedycznej i noszy do ewakuacji lotniczej.
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2010 rok
6I
Po raz pierwszy obchodzono Święto Powiatu Pleszewskiego, ustanowione zapisem w statucie powiatu.
29 I
W restauracji „Acwador” w Prokopowie odbył się
II Bal Starosty Pleszewskiego.
1-5 II
Po raz trzeci zorganizowano akcję pod hasłem „Zimowe Ptakoliczenie”.
12 II
Noworoczne Spotkanie Starosty Pleszewskiego z sołtysami w Marszewie. Prezentacja książki pt. „Powiat
Pleszewski 2009. Historia - Turystyka - Ludzie”.
6 III
VIII „Powiatowy Konkurs Na Ciasto Domowego Wypieku” w Żegocinie pod patronatem Starosty Pleszewskiego, połączony z obchodami Dnia Kobiet.
23 III
IV „Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego”, zorganizowane pod hasłem „Dobre szkoły – dobre
wykształcenie” w I Liceum Ogólnokształcącym im.
St. Staszica w Pleszewie.
26 III
Koncert fortepianowy „Chopin 2010” z okazji Roku
Chopinowskiego.

02 IV
V rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II.
10 IV
W katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zginął Prezydent R.P. Lech Kaczyński, jego
żona Maria oraz członkowie delegacji, udającej się
na obchody rocznicowe zbrodni w Katyniu.
12-16 IV
Wyłożenie „Księgi Kondolencyjnej” w Starostwie
Powiatowym w Pleszewie.
15 IV
Nadzwyczajna Żałobna Sesja samorządów Powiatu
Pleszewskiego.

15 IV
Za uratowanie życia swoim sąsiadom Dorota Zimniak z Pleszewa została udekorowana przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Przemysława Pacię
medalem „Za ofiarność i odwagę”, nadanym przez
Prezydenta R.P.
16 IV
Dzień Kombatanta w Pleszewie.
22 IV
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Zimowe
uroki w Powiecie Pleszewskim”.
24 IV
„Święto Prosny” - spływ kajakowy i piknik na otwarcie
sezonu turystycznego w powiecie pleszewskim.
27 IV
I Młodzieżowy Turniej Ratownictwa Medycznego pod
patronatem Starosty Pleszewskiego.
25 V
Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
29 V
Konkurs „Nasze dziedzictwo kulinarne. Smaki regionów” w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy
pod patronatem Starosty Pleszewskego.
12 VI
X Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy.
16-20 VI
Jubileusz 10-lecia współpracy Powiatu Pleszewskiego i Powiat Ammerland z Dolnej Saksonii.
Symbolem partnerstwa stały się bliźniacze rzeźby,
które stanęły przez Urzędem Powiatowym w Westerstede i Starostwem Powiatowym w Pleszewie.

VI
Akcja pomocy powodzianom. Powiat Pleszewski
zbierał pieniądze i dary dla gminy Wilków na Lubelszczyźnie.

113

„POWIAT PLESZEWSKI” - III kadencja samorządu powiatowego 2006-2010”

23 VI
X Wielkopolskie Dni „STOP – Uzależnieniom”.
26 VII
Ruszyła akcja zbierania podpisów pod petycją do
wojewody w obronie kontraktu na trzecią karetkę
pogotowia ratunkowego w powiecie pleszewskim.

w Nowej Wsi. W roli starostów dożynkowych wystąpili Karolina Abramowicz z Koloni Ostrowskiej
i Piotr Kopczyński z Rudy Wieczyńskiej. Imprezę
uświetnił występ piosenkarza Krzysztofa KASY
Kasowskiego.
20-21 IX
W Gołuchowie odbyło się posiedzenie Zarządu
Związku Powiatów Polskich.
30 IX
Uroczyście otwarcie w Pleszewskim Centrum
Medycznym Sp. z o.o. nowej Pracowni Gastroenterologicznej przez Marszałka Sejmu Grzegorza
Schetynę.

VII
Rozpoczęła się realizacja projektu „Informatyzacja
Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego” z dotacji MSWiA.
2 VII
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
w Żegocinie.
5X
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przyznała Powiatowi
Pleszewskiemu tytuł „Samorząd przyjazny szkole
uczącej się”.
10 X
Starosta Pleszewski Michał Karalus otrzymał
„Samorządowego Oskara” - prestiżową nagrodę
im. Grzegorza Palki.
5 IX
Współorganizatorem Dożynki Powiatowych 2010
była gmina Gizałki. Główne uroczytości odbyły się

Opracowanie: Tomasz Wojtala
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