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ROZDZIAŁ I

Władze Powiatu Pleszewskiego
w kadencji 2010-2014
Rada Powiatu w Pleszewie IV kadencji
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do kompetencji rady należy uchwalanie aktów
prawa miejscowego, aktów prawa wewnętrznego i kontrola organu wykonawczego - zarządu powiatu.
Kadencja rady powiatu trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. Z dniem upływu kadencji wygasają mandaty
radnych. Właściwości rady reguluje art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Rada Powiatu w Pleszewie liczy 19 mandatów. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/317/02 Rady Powiatu
w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2002 r. Powiat Pleszewski podzielony jest na cztery okręgi wyborcze:
okręg nr 1 Miasto i Gmina Pleszew - liczba radnych 9, okręg nr 2 Gminy: Chocz, Czermin, Gizałki - liczba
radnych 4, okręg nr 3 Gmina Dobrzyca - liczba radnych 3, okręg nr 4 Gmina Gołuchów - liczba radnych 3.
W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 roku na 62 887 mieszkańców, zarejestrowano 49 845
wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,01%. Zarejestrowano siedem komitetów wyborczych, które
łącznie zgłosiły 215 kandydatów. Podział głosów pomiędzy zgłoszone komitety wyborcze ukształtował się
następująco:
Data wyborów/ liczba
radnych ogółem

Podział mandatów
Nazwa komitetu

21 listopada
2010
Rada Powiatu
w Pleszewie
liczy 19 osób

Liczba uzyskanych
mandatów

Udział % w ogólnej
liczbie

Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe

6

26,3 %

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie
„Razem dla Ziemi Pleszewskiej”

5

25,05 %

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP

3

14,9 %

Komitet Wyborczy Wyborców
„Nasz Dom”

1

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

2

7,73 %

Komitet Wyborczy Wyborców Miłośników
Ziemi Pleszewskiej

2

11,38%

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe
ziemi Pleszewskiej

nie brał udziału w
podziale mandatów

11,38 %

3,19 %
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W wyniku przeprowadzonych wyborów mandaty radnych Rady Powiatu w Pleszewie uzyskali następujący
kandydaci:
Okręgi wyborcze
w Powiecie
Pleszewskim

Liczba radnych
wybieranych
w poszczególnych
okręgach

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu IV kadencji
w poszczególnych okręgach
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Michał Roman Karalus (KW PSL)
Mariusz Radosław Sitnicki (KW PO RP)
Michał Bartosz Kaczmarek (KW PO RP)
Renata Magdalena Reszel (KW PiS)
Jan Bandosz (KW Wyborców „Nasz Dom”)
Mirosław Ryszard Kuberka (KW Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi
Pleszewskiej”)
Dariusz Józef Szczepaniak (KW Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi
Pleszewskiej”)
Mieczysław Jan Kołtuniewski (KW Wyborców Miłośników Ziemi
Pleszewskiej)
Andrzej Madaliński (KW Wyborców Miłośników Ziemi Pleszewskiej)
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Maria Jolanta Górczyńska (KW PSL)
Maria Genowefa Owczarek - Neumann (KW PSL)
Zbigniew Stefan Rodek (KW PO RP)
Piotr Kopczyński (KW Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”)

Okręg Wyborczy
Nr 3
Gmina Dobrzyca

3

Jolanta Maria Pankowiak ( KW PSL)
Marek Szewczyk (KW PSL)
Zbigniew Szóstak (KW Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”)

Okręg Wyborczy
Nr 4
Gmina Gołuchów

3

Agnieszka Magdalena Tupała (KW PSL),
Waldemar Maciaszek (KW PiS)
Marian Stanisław Walczak (KW Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi
Pleszewskiej”)

Okręg Wyborczy
Nr 1
Miasto i Gmina
Pleszew

Okręg Wyborczy
Nr 2
Chocz, Czermin,
Gizałki

W trakcie kadencji Uchwałą Nr XIV/81/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 lutego 2012 r. wygaszono mandat radnego Dariusza Szczepaniaka, z powodu utraty prawa wybieralności.
Kolejnym kandydatem na radnego, z listy KW Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi Pleszewskiej” w okręgu wyborczym nr 1, spełniającym wymogi określone przepisami prawa, był Janusz Tomasz Ruda, który
wyraził zgodę na przyjęcie mandatu radnego. Powierzenie mandatu nastąpiło w drodze uchwały (Uchwała
Nr XV/83/12) w dniu 29 marca 2012 roku.
W dniu 24 listopada 2010 r. podpisano porozumienie koalicyjne sygnowane przez:
- radnego Michała Karalusa - reprezentującego Polskie Stronnictwo Ludowe,
- radnego Mirosława Kuberkę - reprezentującego Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”,
- Łukasza Jaroszewskiego - reprezentującego Platformę Obywatelską RP.
Strony ustaliły, że kandydatem koalicji na Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie będzie Mirosław
Kuberka (RdZP), przewodniczący RADy Powiatu w Pleszewie III kadencji. Jego zastępcami zostaną: Maria
Górczyńska (PSL) i Zbigniew Rodek (PO). Na stanowisko Starosty Pleszewskiego wskazano kandydaturę
Michała Karalusa (PSL), na Wicestarostę kandydaturę Doroty Czaplickiej (RdZP). Uzgodniono także, że
kandydatami na członków Zarządu Powiatu będą: Michał Kaczmarek (PO), Marian Walczak (RdZP) i Marek Szewczyk (PSL).
Ponadto sygnatariusze porozumienia wskazali kandydatów na przewodniczących poszczególnych komisji Rady Powiatu w Pleszewie.
W dniu 2 grudnia 2010 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu IV kadencji, prowadzona do czasu
wyboru przewodniczącego Rady, przez radnego seniora – Mieczysława Kołtuniewskiego. Podczas tej sesji
18 kandydatów złożyło ślubowanie. Nieobecna podczas pierwszej sesji, radna Maria Górczyńska, złożyła
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Rada Powiatu w Pleszewie IV kadencji.

Siedzą (od lewej): Wiceprzewodniczący Zbigniew Rodek, Przewodniczący Mirosław Kuberka, Wiceprzewodnicząca Maria Górczyńska,
Starosta Pleszewski Michał Karalus, Wicestarosta Dorota Czaplicka.
Stoją (od lewej): Zbigniew Szóstak, Janusz Ruda, Mariusz Sitnicki, Marek Szewczyk, Renata Reszel, Michał Kaczmarek, Mieczysław Kołtuniewski,
Andrzej Madaliński, Waldemar Maciaszek, Agnieszka Góralczyk, Maria Owczarek-Neumann, Jolanta Pankowiak, Piotr Kopczyński, Marian Walczak (fot. 2014 r.)
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ślubowanie podczas II sesji Rady, w dniu 29 grudnia 2010 r. W drodze wyborów przewodniczącym Rady Powiatu w Pleszewie został
- Mirosław Kuberka. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali wybrani:
Zbigniew Rodek oraz Maria Górczyńska (29.12.2010 r.) .
Na funkcję Starosty Pleszewskiego wybrano - Michała Karalusa.
W dalszej kolejności radni dokonali wyboru Wicestarosty, w osobie
Doroty Czaplickiej oraz trzech członków Zarządu: Michała Kaczmarka,
Marka Szewczyka, Mariana Walczaka.
Podczas I sesji Rada podjęła także uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej oraz stałych i doraźnych komisji. Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania szkół: spadającą liczbę
uczniów i niskie prognozy demograficzne na kolejne lata, uchwałą
Nr XIV/82/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 lutego 2012 r.,
Rada powołała komisję doraźną ds. finansowania szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Pleszewski. W skład komisji weszło 13
radnych, jednak w jej pracach uczestniczyli prawie wszyscy radni.
Komisji powierzono zadanie oceny dochodów i wydatków jednostek
oświatowych oraz działań podjętych przez dyrektorów mających na
celu racjonalizację wydatków oświatowych. Komisja analizowała też
kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych Przewodniczacy Rady Powiatu
IV kadencji Mirosław Kuberka
przez Powiat Pleszewski.
Ustrój powiatu a także organizację wewnętrzną pracy Rady określa Statutu Powiatu przyjęty uchwałą
Nr XXXI/170/09 z dnia 26.06.2009 ze zm. Rada Powiatu w Pleszewie IV kadencji obradowała na 39
sesjach, podejmując łącznie 250 uchwał. Radni, zgodnie ze swoimi kompetencjami, złożyli łącznie 161
interpelacji.
Lp.

Zadania powiatu

Liczba uchwał podję- Liczba zgłoszonych
tych przez Radę
interpelacji i wniosków

1

Organizacja Rady Powiatu

32

1

2

Zarząd Powiatu

12

-

3

Budżet Powiatu i finanse

59

2

4

Inwestycje

22

144

Infrastruktura drogowa
5

Edukacja publiczna

42

1

6

34
Infrastruktura społeczna.
(pomoc społeczna, polityka rodzinna, wspieranie osób
niepełnosprawnych, promocja i ochrona zdrowia)

3

7

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo

3

5

8

Geodezja, kartografia i kataster,
gospodarka nieruchomościami,
nadzór budowlany.

15

3

9

Rozwiązywanie problemów lokalnych
(bezrobocie)

1

0

10

Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, obronność. 14

1

11

Dotacje na prace konserwatorskie

3

0

12

Statuty, regulaminy organizacyjne

13

1

13

Łączna liczba podjętych uchwał oraz interpelacji
w latach 2010 - 2014

250

161
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ROZDZIAŁ I
Uchwałą Nr I/9/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2
grudnia 2010 r. powołane zostały stałe 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 i Zarządu Powiatu.
Komisja Rewizyjna
Mariusz Sitnicki - Przewodniczący
Jan Bandosz - Z-ca Przewodniczącego
Jolanta Pankowiak - Z- ca Przewodniczącego
Marek Szewczyk - Z- ca Przewodniczącego (zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XIX/102/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku)
Agnieszka Góralczyk - Sekretarz
Dariusz Szczepaniak - Członek Komisji (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Uchwała Nr XIV/81/12 z dn. 27.02.2012)
Janusz Ruda - Członek Komisji (zmiana wprowadzona
Uchwałą Nr XVI/91/12 z dn. 26.04.2012 r.)
Waldemar Maciaszek - Członek Komisji
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
Maria Owczarek-Neumann - Przewodnicząca
Andrzej Madaliński - Zastępca Przewodniczącego
Mieczysław Kołtuniewski
Piotr Kopczyński
Maria Górczyńska (uzupełnienie składu wprowadzone
Uchwałą Nr II/16/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29
grudnia 2010r.)

Łańcuch reprezentacyjny,
dzwonek i młotek
Przewodniczącego Rady
Powiatu w Pleszewie.
Pieczęć okolicznościowa
Starostwa Powiatowego
w Pleszewie

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Publicznego
Zbigniew Szóstak - Przewodniczący
Mieczysław Kołtuniewski - Zastępca Przewodniczącego
Jan Bandosz
Maria Owczarek- Neumann
Zbigniew Rodek
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Piotr Kopczyński - Przewodniczący
Waldemar Maciaszek - Zastępca Przewodniczącego
Marek Szewczyk
Jolanta Pankowiak (zmiana wprowadzona uchwałą Nr
XIX/107/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28
czerwca 2012 roku)
Zbigniew Szóstak
Michał Karalus
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Jolanta Pankowiak - Przewodnicząca
Agnieszka Góralczyk - Przewodnicząca (zmiana wprowadzona uchwałą Nr XIX/107/12 Rady Powiatu
w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku)
Renata Reszel - Zastępca Przewodniczącego
Michał Kaczmarek
Mirosław Kuberka
Marian Walczak
Komisja Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji
Pierwotny skład komisji powołany uchwałą Nr I/9/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dn.2.12.2010 wraz
z funkcjami ustalonymi przez członków komisji podczas I posiedzenia komisji w dn. 2.12.2010 r.
Dariusz Szczepaniak - Przewodniczący
Agnieszka Tupała (Góralczyk) - Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Madaliński
Renata Reszel
Mirosław Kuberka
Komisja doraźna ds. finansowania szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Pleszewski
Jolanta Pankowiak - przewodnicząca
Mariusz Sitnicki - wiceprzewodniczący
Jan Bandosz
Agnieszka Góralczyk
Michał Kaczmarek
Piotr Kopczyński
Mirosław Kuberka
Waldemar Maciaszek
Andrzej Madaliński
Maria Owczarek – Neumann
Renata Reszel
Marek Szewczyk
Marian Walczak
Z powodu wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Szczepaniaka (Uchwała Nr XIV/81/12 z dn.
27.02.2012 r.) w skład komisji Rada, uchwałą Nr XVI/92/12 z dn. 26.04.2012 r., powołała radnego
Janusza Rudę, który z dniem 8 maja 2012 roku objął funkcję przewodniczącego komisji. Na skutek
zmian w Zarządzie Powiatu nastąpiły kolejne zmiany osobowe w składzie komisji. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIX/107/12 z dnia 28.06.2012 r. radną Agnieszkę Góralczyk zastąpił radny Marek Szewczyk, który
został wybrany na zastępcę przewodniczącego komisji (07.08.2012 r.). W dniu 6 czerwca 2013 roku
nastąpiła zmiana przewodniczącego komisji. Funkcję tę objął radny Marek Szewczyk. Dotychczasowy
przewodniczący komisji, radny Janusz Ruda, został wybrany na wiceprzewodniczącego komisji.
Skład komisji na zakończenie kadencji kształtował się następująco:
Marek Szewczyk - Przewodniczący
Janusz Ruda - Wiceprzewodniczący
Andrzej Madaliński
Renata Reszel
Mirosław Kuberka
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Zestawienie prac komisji stałych i doraźnych w IV kadencji prezentuje tabela:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Komisja
Komisja Rewizyjna
Budżetu Finansów i Planowania
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Oświaty, Kultury i Sportu
Strategii, Integracji Europejskiej i Rozwoju Regionalnego
Komisja doraźna ds. finansowania szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Pleszewski
Ogółem

Liczba posiedzeń

Liczba wniosków

21

5

34

5

41

10

24

4

39

10

17

5

13

-

189

39
Dorota Drosdowska
Kierownik Biura Rady
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Zarząd Powiatu w Pleszewie
Pozycja ustrojowa zarządu powiatu nie uległa zasadniczym zmianom od początku reaktywowania
powiatów. Określa ją ustawa o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.). W porównaniu z pierwszą kadencją (1999 – 2002) zmniejszeniu uległa liczba osób zasiadających w zarządzie
(z 6 do 5). Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w poprzedniej publikacji (za okres 2006
– 2010), podobnie jak informacje dotyczące zadań i ograniczeń wynikających z członkostwa w zarządzie
powiatu. Przypomnę, że zarząd powiatu jest kolegialnym organem wykonawczym powiatu, wybieranym
przez radę. Obowiązujące aktualnie zapisy art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2013 r., poz. 595 ze zm.) stanowią, że rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym
starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ
wyborczy. Liczbę członków zarządu rada powiatu określa w statucie powiatu. Starostę rada wybiera bezwzględną większością głosów jej ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Natomiast wicestarostę oraz
pozostałych członków zarządu rada wybiera na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady, również w głosowaniu tajnym. W ostatnim czasie ustawą
z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 379), rozszerzono katalog zadań zarządu powiatu o kompetencję opracowywania
programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zmiana
weszła w życie 8 kwietnia 2014 r). Kolejną „świeżą” zmianą, wprowadzoną artykułem 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1072),
ustawodawca uprościł i ujednolicił regulacje dotyczące skutków łączenia mandatów. W przypadku zarządu
powiatu członkostwa w tym organie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu
terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Do
tej pory członek zarządu powiatu miał czas na zastanowienie się czy objąć np. mandat parlamentarny,
czy zachować dotychczasową funkcję. Ustawodawca doprecyzował ten przepis poprzez dodanie zdania
w brzmieniu: „Utrata członkostwa w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru lub zatrudnienia.” Oznacza to, że członek zarządu, który uzyskał mandat parlamentarny, bądź podjął zatrudnienie w administracji
rządowej, traci członkostwo w zarządzie z mocy prawa z dniem wyboru lub z dniem podjęcia zatrudnienia.
Zmiana ta weszła w życie 26 sierpnia 2014 r.
Zarząd Powiatu w Pleszewie, IV kadencji 2010 - 2014, w składzie: Michał Karalus - Starosta Pleszewski, Dorota Czaplicka - Wicestarosta Pleszewski, Michał Kaczmarek, Marek Szewczyk i Marian Walczak Członkowie Zarządu, został powołany przez Radę Powiatu w Pleszewie na sesji w dniu 2 grudnia 2010 r.
W tym składzie pracował do 31 maja 2012 r., tj. do dnia przyjęcia przez Radę rezygnacji z członkostwa,
złożonej przez Pana Marka Szewczyka. Po przyjęciu jego rezygnacji, w tym samym dniu, tj. 31 maja 2012
r., na wniosek Starosty Pleszewskiego, Rada Powiatu funkcję Członka Zarządu Powiatu powierzyła Pani
Jolancie Pankowiak.
Michał Karalus urodził się 20 września 1952 roku w Świątnikach n. Wartą.
Mieszkaniec Borucina. Żonaty, żona Hanna, ma troje dzieci Martę, Andrzeja
i Adama oraz dwie wnuczki Zosię i Ewę. Z wykształcenia jest magistrem
kulturoznawstwa. Skończył podyplomowe studium muzealnicze, studia
podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, studia
podyplomowe w Akademii Liderów Samorządowych (w ramach pilotażowego
projektu MSWiA realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim
i Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu). W latach 1980-1981 był dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wielkopolskim. W okresie
1982-1988 piastował funkcję kustosza Muzeum Leśnictwa w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Od 1988-1995 kierownik Oddziału Muzeum Narodowego w Dobrzycy a od 1996 – 1999 pełnił funkcję dyrektora Muzeum
Zespołu Palacowo- Parkowego w Dobrzycy. Od 1999 r. nieprzerwanie do
nadal (3.10.2014 r.) zasiada w Zarządzie Powiatu w Pleszewie; w pierwszej kadencji (1999-2002) jako
wicestarosta, potem jako starosta pleszewski. Od 2000 r. reprezentuje Powiat Pleszewski w Związku
Powiatów Polskich, od 2007 roku przewodniczy Komisji Rewizyjnej ZPP. Działacz Polskiego Stronnictwa
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Ludowego. Członek Towarzystwa im. St. Mikołajczyka w Poznaniu, członek - założyciel Towarzystwa
Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, Polskiego Związku Pszczelarstwa, Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, honorowy członek Klubu Kajakowego LOK „Prosna” Pleszew. Odznaczony
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, honorową odznaką „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,
nagrodą im. Grzegorza Palki tzw. „Samorządowy Oskar”, brązowym medalem „Za zasługi dla obronności”,
odznaką „Zasłużony działacz kultury”, Medalem Wincentego Witosa, Medalem imienia Stanisława Mikołajczyka, złotą odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej, Tytułem „Europejczyka Roku 2010” w ogólnopolskim
konkursie Fundacji Państwo Europejskie i redakcji miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej”, Srebrnym
Medalem Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT” za krzewienie idei pracy
organicznej. Z zamiłowania jest pszczelarzem. Lubi literaturę piękną. Pasjonuje go również działka, turystyka, kajakarstwo, wędkarstwo i astronomia. Na funkcję Starosty Pleszewskiego IV kadencji 2010-2014
został rekomendowany przez radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, radnych Stowarzyszenia «Razem
dla Ziemi Pleszewskiej» oraz radnych Platformy Obywatelskiej. Kandydaturę zgłosił Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka, który oceniał, że „Michał Karalus w swojej działalności samorządowej dał się poznać jako sprawny manager, człowiek mający wizję i pomysł na powiat. Człowiek, który
nie boi się tej wizji realizować. Dał się poznać jako lojalny partner, z którym współpraca jest twórcza”.
Jako, że instytucja tzw. zarządu autorskiego, wprowadzona przez ustawę o samorządzie powiatowym
stawia wymóg wyboru pozostałych członków zarządu powiatu wyłącznie na wniosek starosty, kandydatura
Pani Doroty Czaplickiej na Wicestarostę Pleszewskiego i Panów Michała Kaczmarka, Marka Szewczyka
oraz Mariana Walczaka na Członków Zarządu Powiatu w Pleszewie została zgłoszona przez nowo wybranego Starostę Pleszewskiego Michała Karalusa. Podobnie jak kandydatura Pani Jolanty Pankowiak, po
przyjęciu rezygnacji z członkostwa w zarządzie złożonej przez Pana Marka Szewczyka w maju 2012 r.
Dorota Czaplicka urodziła się 21 września 1961 roku w Kluczach. Mieszkanka Pleszewa. Mężatka, mąż Sławomir, dwie córki Katarzyna Maria- absolwentka
Politechniki Poznańskiej, pracuje w Poznaniu oraz Aleksandra magister prawa
pracuje w Londynie. Jest członkiem zarządu struktur powiatowych Platformy
Obywatelskiej RP, wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Pleszewskiej, wiceprezesem Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica. Ukończyła administrację samorządową na Uniwersytecie
Szczecińskim, bibliotekoznawstwo i informację naukową na Uniwersytecie im.
A. Mickiewicza w Poznaniu. Funkcję Wicestarosty Pleszewskiego sprawowała
już w III kadencji (2006-2010). Wcześniej wykonywała zawód nauczyciela, była
wicedyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, dyrektorem Policealnej
Szkoły Ekonomicznej, dyrektorem I LO im. St. Staszica w Pleszewie. Odznaczona
Srebrnym Krzyżem Zasługi”. Na funkcję Wicestarosty Pleszewskiego IV kadencji
2010-2014 została rekomendowana przez radnych Stowarzyszenia „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”, radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz radnych Platformy Obywatelskiej. Starosta Michał Karalus wnioskując
o powierzenie Pani Dorocie Czaplickiej funkcji Wicestarosty Pleszewskiego kolejnej kadencji podkreślił, że
„w jego przekonaniu p. Dorota Czaplicka sprawdziła się na niwie samorządowej”.
Michał Kaczmarek urodził się 20 lutego 1979 r. w Pleszewie. Mieszkaniec Pleszewa. Żonaty, żona Magda i dwoje dzieci: Jakub i Kacper. Posiada
tytuł magistra historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończył studia podyplomowe z profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz
studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Działacz Platformy Obywatelskiej. Prezes Pleszewskiego Stowarzyszenia „Wspólna
Przyszłość”. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM” i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności
Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”. Po odbyciu stażu w Zespole Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych, od 2004 r. do nadal (3.10.2014 r.) pracuje
jako wychowawca w Domu Dziecka w Pleszewie. Interesuje się historią, turystyką i sportem. Jest członkiem grupy rekonstrukcyjnej, która bierze udział
w przedsięwzięciach związanych z inscenizacjami rekonstrukcyjnymi ważnych

13

POWIAT PLESZEWSKI - IV kadencja samorządu powiatowego 2010-2014
wydarzeń. Autor trzech publikacji historycznych. Jest pomysłodawcą tablic upamiętniających tragiczne
losy Pleszewian podczas II wojny światowej oraz ku czci pleszewskich ofiar zbrodni katyńskiej. Publikuje
artykuły w prasie lokalnej związane z tematyką historyczną. Jest debiutantem w działalności samorządowej. W kadencji 2010 – 2014 r. zdobywa po raz pierwszy mandat radnego. Na funkcję Członka Zarządu
Powiatu IV kadencji 2010-2014 został rekomendowany przez radnych Platformy Obywatelskiej, radnych
Stowarzyszenia „Razem dla Ziemi Pleszewskiej” oraz radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Starosta Michał Karalus wnioskując o powierzenie p. Kaczmarkowi tej funkcji powiedział m.in. „Myślę, że to
osobiste wyzwanie dla niego. Zarówno, jako wychowawca, jak i autor tych publikacji dał się poznać jako
człowiek sumienny, rzetelny, odpowiedzialny za to co robi i z taką nadzieją w ustawieniu koalicyjnym proponuję pana Michała Kaczmarka na członka Zarządu i myślę, że będzie ze swoją inwencją, młodością,
tym wszystkim, co cechuje tych później urodzonych, kiedy się spotykają z tymi wcześniej urodzonymi,
ciekawym merytorycznie wzmocnieniem, inspiracją Zarządu Powiatu”.
Marek Szewczyk urodził się 2 czerwca 1963 r. w Dobrzycy. Żonaty, żona
Regina i syn Kamil. Mandat radnego Rady Powiatu w Pleszewie objął po raz
pierwszy w kadencji 2010 – 2014. Doświadczenie w pracy samorządowej
zdobywał jako radny Rady Gminy Dobrzyca w kadencji 1998-2002. Jest
współzałożycielem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy
Dobrzyca. Jest również członkiem Klubu Uczniowskiego „Kopernik”, Klubu
Sportowego „Czarni” Dobrzyca oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. W przeszłości pracował w: RKS „Nowy Świat”, Dobrzyckich Zakładach
Obuwia oraz Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy. Całe jego życie to pasja
i zamiłowanie do sportu, co przekłada się na jego pracę zawodową, gdyż od
2003 roku pełni funkcję inspektora ds. sportu i rekreacji w Urzędzie Miejskim
Gminy Dobrzyca. Swoją pasję ukierunkował na dziedzinę piłki nożnej, w zakresie
której jest instruktorem, prowadzi także młodzieżowe drużyny piłkarskie w dobrzyckim klubie sportowym. W wolnym czasie uprawia biegi długodystansowe – dzięki temu zamiłowaniu
stał się współzałożycielem i zawodnikiem drużyny „Truchtacz – Dobrzyca”. Na funkcję Członka Zarządu
Powiatu IV kadencji 2010-2014 został zarekomendowany przez radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego,
radnych Stowarzyszenia „Razem dla Ziemi Pleszewskiej” oraz radnych Platformy Obywatelskiej. Starosta
Michał Karalus wnioskując o powierzenie p. Szewczykowi tej funkcji powiedział m.in. „Jest spokojnym
człowiekiem, z dużym poczuciem odpowiedzialności, bardzo sumiennym w działaniu. Liczymy na to, że
kiedy problematyka spraw, która będzie poruszana na Zarządzie – zapewne, tak to już jest, że będą brały
górę emocje, to Ty ze swoim spokojem, pomożesz nam wybrać odpowiednie rozwiązanie”.
Marian Walczak urodził się 9 stycznia 1954 r. Mieszkaniec Gołuchowa.
Żonaty, żona Aurelia, synowie Mateusz i Szymon oraz wnuki Konstanty - 2
lata i 9 miesięcy, Jeremiasz - 1 rok - synowie Szymona i Marty oraz Anna
- 1 rok i 10 miesięcy - córka Mateusza i Eweliny. Emerytowany nauczyciel.
Z wykształcenia magister geografii. Był nauczycielem w szkole podstawowej
w Kościelnej Wsi, pracował tam przez 1 rok. Następnie przez 29 lat pracował w Gołuchowie, w tym przez 16 lat pełnił funkcję dyrektora. Przeszedł
na emeryturę w 2008 r. będąc dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gołuchowie. Za swoje osiągnięcia w pracy w oświacie otrzymał Medal
Komisji Edukacji Narodowej. Jest doświadczonym samorządowcem. Zasiadał w Sejmiku Samorządowym Województwa Kaliskiego, był Radnym Rady
Gminy w Gołuchowie 1994-1998, Radnym Rady Powiatu I kadencji 19982002 Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Radnym Rady
Powiatu i Członkiem Zarządu Powiatu III kadencji (2006-2010). Na funkcję Członka Zarządu Powiatu IV
kadencji 2010-2014 został rekomendowany przez radnych Stowarzyszenia «Razem dla Ziemi Pleszewskiej», radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz radnych Platformy Obywatelskiej. Starosta Michał
Karalus wnioskując o powierzenie p. Walczakowi tej funkcji powiedział m.in. „ma duże poczucie humoru,
ale przy tym i odpowiedzialności za słowa i czyny. Liczę na to, że Marian z takim samym poczuciem odpowiedzialności ale i poczuciem humoru, które go cechuje, pomoże znajdować nam rozwiązania”.
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Jolanta Pankowiak urodziła się 23 marca 1959 roku w Pleszewie. Mieszka
w Dobrzycy. Mężatka, mąż Zdzisław, dwie córki: Agnieszka i Jagoda oraz wnuk
Antek. Z wykształcenia technik rolnik, instruktor gospodarstwa domowego,
pedagog. Pracuje w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
na stanowisku starszego doradcy ds. rozwoju obszarów wiejskich w Zespole
Doradczym w Powiecie Pleszewskim. W latach 1979 do 1982 była pracownikiem Urzędu Gminy w Dobrzycy. Ukończyła studia o kierunku psychopedagogika
z profilaktyką społeczną na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
W 2011 r. została Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Forum Kobiet Powiatu
Pleszewskiego”. Była współinicjatorką jego powołania. Od 35 lat współpracuje
z Kółkami Rolniczymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, organizacjami rolniczymi
i organizacjami pozarządowymi. Jest entuzjastką pracy z ludźmi i dla ludzi.
Ma wiele pomysłów na uaktywnienie środowiska w którym mieszka i pracuje.
Świadczą o tym różnego rodzaju projekty które realizowane były na terenie powiatu pleszewskiego, np.
„Dziedzictwo Kulinarne Południowej Wielkopolski w Dobrzycy”, Organizacja cyklu szkoleń i warsztatów
mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej na obszarze działania LGD
Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” (ze wszystkich działań w tym projekcie skorzystało 549 osób
z powiatu pleszewskiego). Mandat radnej Rady Powiatu w Pleszewie w kadencji 2010 -2014 objęła po
raz pierwszy. Przed powołaniem na funkcję członka Zarządu, do maja 2012 r. przewodniczyła Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu. Podobnie jak poprzednicy, na funkcję Członka Zarządu Powiatu w Pleszewie
została rekomendowana przez radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, radnych Stowarzyszenia „Razem
dla Ziemi Pleszewskiej” oraz radnych Platformy Obywatelskiej. Michał Karalus wnioskując o powierzenie
p. Pankowiak tej funkcji powiedział m.in. „dała się poznać jako osoba, która potrafi zachować również
spokój, cierpliwość. Wierzę i ufam w to, że ten spokój i cierpliwość będzie przydatny w pracy Zarządu.
Bycie członkiem Zarządu jest naprawdę trudne i wierzę, że dasz radę. Czeka nas sporo wyzwań trudnych
ale z pozostałymi członkami podołamy temu”.
Zarząd wykonując swoje zadania, wg stanu na dzień 9 października 2014 r., odbył 175 protokołowanych posiedzeń. Podjął 286 uchwał. Powołał 94 merytoryczne komisje i zespoły robocze ds. realizacji
szczegółowych zadań. Przygotował 245 projektów uchwał Rady Powiatu w Pleszewie. Pracował nad
szeregiem różnorodnych spraw, m.in.:
- podejmował działania w kierunku obniżenia kosztów zakupu energii, z pozytywnym skutkiem, poprzez
wdrożenie wspólnych zakupów energii z gminami,
- racjonalizował gospodarowanie mieniem powiatu w sposób gwarantujący jednostkom organizacyjnym
powiatu dobre warunki funkcjonowania z jednej strony, a z drugiej pozyskiwanie dochodów na finansowanie innych zadań,
- hierarchizował potrzeby inwestycyjne w obiektach powiatowych i na drogach, z uwzględnieniem oczekiwań Samorządów Gminnych oraz realiów finansowych,
- kontynuował współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakresie porządkowania otoczenia Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie oraz Centrum Edukacyjno Wystawienniczego w Marszewie. Efektem tej współpracy było
zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie rozwoju terenów wiejskich pomiędzy WODR
w Poznaniu a Powiatem Pleszewskim, zgodnie z którym Powiat udzielił pomocy finansowej w wysokości
20 tys. zł na rzecz modernizacji CEW w Marszewie. W ramach porządkowania otoczenia obu instytucji
(szkoły i CEW), na wniosek Zarządu, Rada Powiatu na ostatniej sesji (26.09.2014 r.) wyraziła wolę przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej
w Marszewie, obejmującej działki nr 39/2, 38/11 i 38/9,
- wypracowywał różne koncepcje zracjonalizowania sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Pleszewskim uwzględniające problemy demograficzne i finansowe związane z funkcjonowaniem szkół i placówek
oświatowych w ich obecnej strukturze. Przyjął plan konsolidacji zasobów oświatowych w powiecie, którego
celem było stworzenie warunków do wdrożenia w szkołach nowej podstawy programowej oraz właściwe
wykorzystanie istniejącej bazy. Koncepcja nie uzyskała aprobaty Rady Powiatu w Pleszewie,
- rozpoznawał prawno – ekonomiczne aspekty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Marszewie i wnosił do Rady Powiatu o jego uruchomienie,
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- wnioskował do Rady Powiatu o zgodę na powołanie gimnazjum dwujęzycznego przy LO w Pleszewie
oraz zakończenie działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie. Jednocześnie podjął
starania o włączenie pleszewskiego CKP-u do sieci
centrów kształcenia praktycznego w Wielkopolsce
postrzegając w tym szansę, poza przygotowaniem
do pracy zawodowej wykwalifikowanych pracowników, na pozyskanie środków potrzebnych na
rozbudowę i wyposażenie tej jednostki,
- starał się o zapewnienie stabilności instytucjonalnej związanej z obsługą mieszkańców Powiatu
Mariusz Gramala
(sąd, prokuratura, powiatowe inspekcje, straż, Bogusława Prażucha
Sekretarz
Skarbnik
policja, CEW w Marszewie),
Powiatu Pleszewskiego
Powiatu Pleszewskiego
- poszukiwał zewnętrznych źródeł finansowania
powiatowych zadań (fundusze unijne, norweskie, krajowe),
- w trybie otwartego konkursu ofert powierzył Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek)
Inspektoria Wrocławska realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu
opieki i wychowaniu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców przez prowadzenie
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży. Placówka opiekuje się
14 dzieci. Jest to druga tego typu placówka na terenie powiatu pleszewskiego,
- wiele uwagi poświęcił problemowi organizacji transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim po 2016 r.
Temat pozostaje nadal otwarty,
- akceptował różnorodne akcje promocyjne Powiatu Pleszewskiego, np. zlecenie opracowania publikacji
dokumentującej funkcjonowanie powiatu pleszewskiego w okresie od jego powstania do 1945 r., udział
Powiatu Pleszewskiego w projekcie prezentacji Południowej Wielkopolski w Brukseli i inne,
- organizacją archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Pleszewie w obiektach przy ul. Osiedlowej
1 w Pleszewie, wymianą centrali telefonicznej Starostwa, zapewnieniem możliwości skorzystania z języka
migowego w urzędzie,
- lokalizacją elektrowni wiatrowych w 15 obrębach geodezyjnych usytuowanych w granicach administracyjnych
MiG Pleszew. Sprzeciw Zarządu wzbudziła przede wszystkim bliskość inwestycji od zabudowy mieszkaniowej,
- scaleniami gruntów w m. Brudzewek, gm. Chocz, oraz zmianami w przepisach geodezyjno – kartograficznych,
- zmianą granic administracyjnych w powiecie pleszewskim, pociągających za sobą zmianę granic gminy
Czermin oraz gminy Żerków. Zmiana ta polegała na przekazaniu powiatowi jarocińskiemu gruntów o łącznej
powierzchni 7,69 ha, w skład których wchodzi fragment drogi powiatowej nr 4192P relacji Kotlin- Sucha
o długości ok. 800 mb,
- oceną realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego oraz Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to
innowacyjny instrument zaproponowany przez Komisję Europejską wspierający rozwój terytorialny. Instrument, który z założenia ma się przyczyniać do zwiększania efektywności realizacji polityki spójności. Przy
pomocy tego narzędzia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych
z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to próba wyjścia
poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz większe możliwości oddziaływania projektów unijnych,
- zaspokajaniem potrzeb osób niepełnosprawnych, zwalczaniem bezrobocia, ochroną zdrowia i innymi.
Przedstawiłam tylko przykładowe tematy, nad którymi Zarząd debatował wielokrotnie. Zainteresowanych
bardziej szczegółowymi informacjami nt. pracy Zarządu Powiatu w Pleszewie zapraszam do zapoznania
się z protokołami posiedzeń publikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Pleszewie, w zakładce „Władze Powiatu”, pod adresem http://bip.starostwo.powiatpleszewski.pl/wladze-powiatu/zarzad-powiatu.
Urszula Balicka
Kierownik
Kancelarii Starosty
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ROZDZIAŁ II

Starostwo Powiatowe
w Pleszewie

Priorytetem urzędu w minionej kadencji było doskonalenie jakości obsługi klienta i temu celowi podporządkowane były zarówno działania podejmowane przez kierownictwo starostwa, jak praca każdego
urzędnika. Postanowiliśmy dążyć do skrócenia czasu potrzebnego do załatwiania spraw przez naszych
klientów, związanych przede wszystkim z pozwoleniami budowlanymi, rejestracją pojazdów i sprawami
geodezyjnymi. Stąd decyzja Starosty o kolejnym audicie odnowienia Systemu Zarządzania Jakością, przeprowadzonym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy według normy ISO 9001:2010.
Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Pleszewie uzyskało ceryfikat po raz pierwszy w 2006 roku. Po
raz kolejny uzyskaliśmy obiektywne potwierdzenie, że nasz urząd spełnia wszystkie wymagania normy
w zakresie „ realizacji zadań publicznych powiatu, wynikających z przepisów prawa, służących zaspokajaniu potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej”. Otrzymaliśmy certyfikat na kolejne trzy lata. Od roku
2012, w którym został przeprowadzony ostatni audyt odnowienia, System Zarządzania Jakością w urzędzie został w znacznym stopniu udoskonalony. Na bieżąco były przeprowadzane audyty wewnętrzne,
dzięki którym udało się skorygować i udoskonalić naszą pracę, a co za tym idzie obsługę klienta. Zostały
opracowane kolejne procedury ISO, które podnoszą jakość świadczonych usług. Staramy się na bieżąco,
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w ramach Systemu Zarządzania jakością ISO badać zadowolenie naszych klientów z usług świadczonych
im przez wydziały starostwa. Robimy to za pośrednictwem dostępnych ankiet, które każdy klient może
pobrać w biurze obsługi Starostwa, wypełnić i ocenić naszą pracę. Materiałem poglądowym pozwalającym
monitorować poziom zadowolenia klientów jest też znikoma ilość i tematyka wpływających do Starostwa
skarg i wniosków. W okresie 2010 – 2014 wpłynęły dwie skargi, dotyczące bezpośrednio pracy urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. Podkreślić należy, że żadna z dwóch skarg
nie była zasadna.
W latach 2006-2010 Starostwo wzięło udział w projekcie informatycznym, co zmobilizowało nas do
większego zaangażowania się w tę sferę naszej pracy. Od grudnia 2010 roku działa w urzędzie Elektroniczny System Obiegu Dokumentów. Jego wdrożenie i stała eksploatacja zapewnia wysoki standard obsługi klientów urzędu, umożliwia monitorowanie prowadzonych spraw oraz automatycznego rejestrowania
metryk spraw w formie elektronicznej. Podstawowymi zaletami elektronicznego obiegu dokumentów są:
szybszy oraz sprawniejszy obieg dokumentów, natychmiastowy dostęp do informacji oraz ich efektywne
wykorzystanie, stały dostęp oraz kontrola nad procedowaniem w sprawach prowadzonych w poszczególnych wydziałach. System umożliwia także przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej.
Zmiany informatyczne zanotowano szczególnie w Wydziale Geodezji. Wdrożono tam aktualizację oprogramowania Geo-Info, służącego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Mechanizmy nowego systemu umożliwiły sprawne
aktualizowanie oraz udostępnianie informacji zapisanych w relacyjnej bazie danych prowadzonej dla
Powiatu Pleszewskiego. Oprogramowanie umożliwiło m.in. wymianę danych z geodetami, projektantami
oraz innymi podmiotami w formatach zgodnych z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, jak również
generowanie map dla klientów indywidualnych o treści zgodnej ze standardami technicznymi.
W celu doskonalszej obsługi klientów zakupiono wielkoformatowy cyfrowy system skanująco - kopiująco
- drukujący . Wykorzystanie funkcji urządzenia pozwoliło usprawnić obsługę klienta oraz poprawiło jakość
udostępnianych dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Kolejnym priorytetem była troska kierownictwa urzędu o zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania, przy
utrzymaniu niepogorszonej jakości obsługi klienta. Zawarte zostały kolejne umowy na dzierżawę urządzeń
wielofunkcyjnych, obecnie użytkuje się pięć urządzeń, co pozwoliło wyeliminować drukarki stanowiskowe.

Starosta
Wicestarosta

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
(GN)

Wydział Komunikacji
(KM)

Wydział Oświaty
Kultury i Sportu
(OK)

Wydział Architektury
i Budownictwa
(AB)
Wydział Inwestycji
Strategii i Rozwoju
(IR)

Wydział Geodezji,
Kartograﬁi i Katastru
(GK)
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Sekretarz Powiatu
Pełnomoc. ds. SZJ

Skarbnik
powiatu

Wydział
Organizacyjny
(OR)

Biuro Rady
(BR)

Wydział Finansów
(FN)

Kancelaria Starosty
(KS)

Wydział Ochrony
Środowiska Rolnictwa
i Leśnictwa (OŚ)

Wydział Promocji, Turystyki
i Współpracy Zagranicznej
(PR)

Wydział Spraw
Obywatelskich
(SO)

Biuro Kontroli
Wewnętrznej i Audytu
(BK)

Biuro Radców
Prawnych
(RP)

Geodeta
Powiatowy
(GP)

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
(RK)

Kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego w Pleszewie (fot. 2014r.)
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Przyjęte rozwiązanie pozwala na duże oszczędności związane z wydatkami na materiały eksploatacyjne,
naprawy oraz wymiany sprzętu drukującego w urzędzie. Gwarantuje to stałą kontrolę jakości wydruków
i ich ilości.
W 2010 roku oddano do użytku nową klimatyzowaną serwerownię zapewniającą wysoki poziom
bezpieczeństwa przetwarzania danych, ich zabezpieczenia i dostępu do nich tj. zakupiono nowe macierze dyskowe do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz nowe urządzenie zabezpieczające sieć lokalną
starostwa przed nieuprawnionym dostępem z sieci internet tzw. firewall sprzętowy.
Rok 2011 zapisał się oddaniem do użytku nowoczesnego archiwum, którego organizacja przebiegła bezkolizyjnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników. Obecnie dokumenty archiwalne przechowywane
są w odpowiednich warunkach oraz sprawnie wydawane na potrzeby klientów.
W celu realizacji zdań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie informacji oraz dla prawidłowej ochrony
zbiorów danych osobowych w dniach 21-23 maja 2014 r. został przeprowadzony audyt bezpieczeństwa
informacji przez firmę zewnętrzną w zakresie spełniania przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie wymogów
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji
Zarządzania Systemami Informatycznymi.
Zakres audytu obejmował:
- sposób i zasady wydawania zarządzeń oraz zaznajamiania pracowników z wydawanymi zarządzeniami
i dokumentowanie tego procesu,
- zasady postępowania z dokumentami i nośnikami elektronicznymi zawierającymi dane osobowe
- stosowane procedury ochrony dokumentów oraz komputerów
- weryfikację ochrony fizycznej zarządzania bezpieczeństwem informacji przetwarzanej w urzędzie.
Audyt potwierdził wysoki poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowch w urzędzie oraz gotowość
do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN ISO 27001. W zakresie ochrony danych osobowych firma audytująca przeprowadziła szkolenie wszystkich pracowników
Starostwa W 2014 roku opracowano i wdrożono nową „politykę bezpieczeństwa”, co umożliwia jeszcze
pełniejsza ochronę i zabezpieczenie zbiorów danych osobowych i sprzętu komputerowego w starostwie.
Dla klientów przybywających do urzędu z małymi dziećmi urządzono kąciki zabaw na korytarzach starostwa. Ponadto przeprowadzono szkolenie urzędników dla obsługi tej grupy klientów.
Dla poprawy dostępności osób niepełnosprawnych do usług świadczonych w urzędzie umożliwiono nabycie
umiejętności posługiwania się językiem migowym przez pracownika starostwa.
Widocznym na korytarzach budynków Starostwa znakiem ostatniej kadencji jest zwyczaj prezentowania
twórczości lokalnych artystów. Klienci oraz goście z uznaniem przyjęli tę inicjatywę kulturalną Starosty
Pleszewskiego umożliwiającą poznanie i podziwiane cyklicznych wystaw twórczości artystów z terenu
powiatu pleszewskiego, w dziedzinach malarstwa, rysunku, fotografii, plakatu czy witrażu. Organizowane
wystawy stanowią niewątpliwie niebanalną promocję lokalnej kultury i sztuki.
Bogusława Prażucha
Sekretarz
Powiatu Pleszewskiego

20

ROZDZIAŁ III

Powiat Pleszewski
w IV kadencji
Architektura i Budownictwo

Starosta Pleszewski jest organem administracji architektoniczno - budowlanej pierwszej instancji
i wykonuje zadania administracji rządowej prowadząc obsługę administracyjną sześciu gmin Powiatu
Pleszewskiego tj. Miasta i Gminy Pleszew oraz gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów, Gizałki.
Do właściwości Starosty, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej pierwszej instancji,
należą sprawy określone w ustawie Prawo budowlane, a nie zastrzeżone do właściwości innych organów.
Jest to między innymi:
1. przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych lub zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego
2. wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę
3. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, za zgodą strony, na rzecz
której decyzja została wydana
4. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego
5. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę
6. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
2003r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.
U. z 2013r.,poz.687 z późn. zmianami).
W okresie od 2011 roku do dnia 28 listopada 2014 roku wpłynęło do tutejszego urzędu 2924 wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę. W analizowanym okresie Starosta Pleszewski udzielił 2470
pozwoleń na budowę dla różnych obiektów budowlanych szczegółowo wymienionych w poniższej tabeli.

2011

2012

2013

2014
(28 listopad )

Ilość wydanych pozwoleń na budowę
w danym roku – ogółem

584

661

565

511

- budynku mieszkalne jednorodzinne

283

307

264

224

- budynki mieszkalne wielorodzinne

29

32

20

12

- budynki zamieszkania zbiorowego

1

-

2

-

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

71

73

56

46

- budynku inwentarskie, garaże

124

139

144

105

- budynki przemysłowe i magazynowe

22

35

19

26

- obiekty infrastruktury transportu

11

23

22

15

ROK

- budowlane wodne

-

-

1

1

- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

28

41

24

48

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

15

11

13

34
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W kompetencji Starosty Pleszewskiego jest również przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych lub
budowy, zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub
jego części. Najczęściej do tutejszego urzędu zgłaszane są budowy budynków gospodarczych do 25 m2,
remonty obiektów budowlanych, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa ogrodzeń, budowa wiat, altan oraz wykonanie wymiany pokrycia dachu w szczególności wymiana z płyt cementowo
– azbestowych, w związku z programem dofinansowującym do utylizacji azbestu.
Liczba przyjętych zgłoszeń wymienionych wyżej robót budowlanych przedstawia się następująco:
ROK

2011

2012

2013

2014 (28 listopad)

Ilość rozpatrzonych zgłoszeń robót budowlanych

620

716

730

683

Ponadto, Starosta Pleszewski wydaje, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie
z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.,poz.687 z późn. zmianami). W okresie do 2011 roku do dnia
28 listopada 2014 roku wpłynęło 8 wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowych. Po przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych wydano 4 decyzje o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej.
Aneta Lisek
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
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ROZDZIAŁ III

Budżet Powiatu Pleszewskiego
w latach 2010-2014
Obserwujemy wzrostową tendencję wysokości budżetu Powiatu Pleszewskiego na przestrzeni czterech
kadencji funkcjonowania samorządu. Budżet za 2014 rok był ponad trzykrotnie większy od budżetu z roku
1999.
Budżety z lat 2011-2014 na tle budżetów poprzednich kadencji przedstawiają się następująco:
Rok

Dochody

Wydatki

1999

30 430 091 zł

30 296 646 zł

2000

38 455 031 zł

38 693 676 zł

2001

43 899 220 zł

44 122 886 zł

2002

40 301 027 zł

41 960 670 zł

2003

38 957 754 zł

42 219 339 zł

2004

42 922 908 zł

48 085 220 zł

2005

46 406 809 zł

50 534 899 zł

2006

46 552 854 zł

50 494 476 zł

2007

48 068 021 zł

47 930 235 zł

2008

55 062 071 zł

54 518 032 zł

2009

59 132 183 zł

58 728 104 zł

2010

66.511.897 zł

77.841.672 zł

2011

75.162.421 zł

90.717.618 zł

2012

76.437.659 zł

72.828.573 zł

2013

84.828.128 zł

96.497.922 zł

2014

90.715.145 zł

91.830.724 zł

Budżety powiatu pleszewskiego w latach 1999-2014
100

mln zł

- dochody

80

- wydatki

mln zł

60

mln zł

40

mln zł

20

mln zł

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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W minionej kadencji 2011-2014 Powiat Pleszewski utrzymywał wysokie nakłady na inwestycje.
Rekordowym pod tym względem był rok 2011, gdzie wydatki majątkowe wyniosły aż 26.842.060 zł
(tj. 30% ogółu wydatków). Wysoki poziom inwestycji odnotowano także w 2014 roku tj. 20.728.805 zł
(23%). W innych latach wskaźniki kształtowały się następująco: 2012r. - 3.937.420 zł (5,4%), 2013r.
- 15.620.118 zł (18%). W sumie w latach 2011-2014 na inwestycje powiatowe wydano 67.128.403
zł (19% ogółu wydatków budżetowych).
Dzięki polityce proinwestycyjnej Powiat Pleszewski zajął 1. miejsce w Wielkopolsce i 28. miejsce w
kraju w rankingu pt. „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”, opublikowanym w Piśmie Samorządu
Terytorialnego „WSPÓLNOTA” nr 20 z 4 października 2014r. Ranking został opracowany przez ekspertów
Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Pawła Swaniewicza.
Raport obejmował dane o skali inwestycji samorządowych w latach 2011-2013. W przypadku Powiatu
Pleszewskiego są to głownie wydatki na modernizacje dróg powiatowych, inwestycje w oświacie i szpitalu
PCM. W poprzednim badaniu za lata 2010-2012 („WSPÓLNOTA” nr 21 / 12 październik 2013r.) nasz
powiat zajmował 3. miejsce w Wielkopolsce i 32. m. w kraju. Najlepszy był okres 2002-2004, kiedy
Powiat Pleszewski - oprócz pozycji lidera w województwie - plasował się na wysokim 9. miejscu w Polsce.
Na realizację inwestycji samorząd powiatowy pozyskał znaczne środki zewnętrzne, przede wszystkim z Funduszy Europejskich. W rankingu pt. „Wykorzystywanie środków unijnych przez samorządy” („WSPÓLNOTA”
nr 50 / 10 grudzień 2011r.) Powiat Pleszewski zajmował 2. miejsce w Wielkopolsce i 20. miejsce w kraju.
Uzupełnieniem dotacji zewnętrznych były środki własne powiatu, a także zaciągnięte pożyczki i kredyty.
W konsekwencji zadłużenie powiatu wzrosło w latach 2011-2014 o 15.986.673 zł i wyniosło na koniec
2014 roku 46.333.182 zł, tj. 51% rocznych dochodów powiatu.
W jakich obszarach były prowadzone inwestycje powiatowe przykładowo pokazuje poniższy wykaz:
Obszary inwestycji powiatowych w 2014 roku:
1. Infrastruktura drogowa		
2. Administracja publiczna		
3. Bezpieczeństwo publiczne
4. Oświata 						
5. Ochrona zdrowia				
6. Pomoc społeczna 				
7. Pozostałe						
Wydatki majątkowe ogółem 		

7.858.275 zł
34.353 zł
1.237.724 zł
1.164.682 zł
9.546.640 zł
597.122 zł
290.009 zł
20.728.805 zł
Mariusz Gramala
Skarbnik
Powiatu Pleszewskiego
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ROZDZIAŁ III

Pleszewskie Centrum Medyczne
Misja szpitala „Leczenie na możliwie najwyższym poziomie. Otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby Pacjentów” stanowi nieustanny wyznacznik naszych działań, dla których kluczowego znaczenia
nabiera jakość świadczonych usług. Nie inaczej było w ciągu czterech ostatnich lat, zamykających drugą
już kadencję funkcjonowania samorządu powiatowego jako właściciela szpitala, działającego w formie
spółki kapitałowej.
Kluczową dla tego okresu inwestycją jest rozbudowa szpitala. Dzięki ciężkiej pracy całej załogi szpitalnej
spółki udało się udźwignąć nie tylko ciężar tego kosztochłonnego przedsięwzięcia, ale również na bieżąco
wykonywać remonty kolejnych obszarów działalności. Zachowaliśmy również możliwość doposażenia
szpitala w sprzęt medyczny, gwarantujący wysoki poziom leczenia i diagnostyki.
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz oddział chirurgiczny wyremontowano odpowiednio
w 2010 i w 2011 roku. W marcu 2012 r. następuje uroczyste oddanie do użytkowania pracowni rezonansu magnetycznego oraz wyremontowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Nasz rezonans magnetyczny
jest jednym z nielicznych tej klasy urządzeń funkcjonujących w Wielkopolsce. Służy głównie do wykonywania badań neuroradiologicznych i diagnostyki schorzeń ortopedycznych. Dzięki urządzeniu można też
„podejrzeć” np. jamę brzuszną czy miednicę. Najczęściej badania rezonansem magnetycznym zlecane
są przez lekarzy specjalistów i dotyczą neuroradiologii i pacjentów po urazach. Urządzenie dedykowane
jest także pacjentom ze schorzeniami onkologicznymi. Dzięki niemu można m.in. szczegółowo śledzić
przebieg choroby. Pozostałe remonty, oprócz tych bieżących i koniecznych związane są ściśle z planami
rozlokowania komórek w nowo powstałym obiekcie.
Rozbudowa stanowi inwestycję długofalową podzieloną na etapy i jest prowadzona wg opracowanej
na wstępie i przyjętej ostatecznie koncepcji będącej podstawą zleconego i wykonanego projektu. W dniu
17 listopada 2011 r. nastąpiło symboliczne wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty pod rozbudowę
szpitala. Niemniej jednak jej I etap rozpoczął się znacznie wcześniej, albowiem już w dniu 19 października
2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni hemodynamiki. Pawilon przylegający do SOR służy
przede wszystkim pacjentom z ostrymi schorzeniami kardiologicznymi. Powierzchnia użytkowa pawilonu
wynosi łącznie 235m2 , na które składa się gabinet zabiegowy z niezbędnym zapleczem lekarsko-pielęgniarskim oraz technicznym. Centralnym miejscem pracowni jest sala zabiegowa z aparatem RTG do radiografii
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cyfrowej. Najnowszej generacji urządzenie, zwane potocznie stołem operacyjnym hybrydowym, kosztowało
2.970.152 zł. Pracownia hemodynamiki zajmuje się tzw. kardiologią inwazyjną i służy interwencyjnemu
leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, a używając bardziej przystępnego języka - udrażnianiem tętnic
wieńcowych w świeżych zawałach serca. Można tam również wykonywać inne zabiegi endoskopowe na
naczyniach krwionośnych z wykorzystaniem ciągłego obrazowania przy pomocy wbudowanego w urządzenie hybrydowe aparatu RTG.
Drugi etap rozbudowy stanowiło wybudowanie trzykondygnacyjnego budynku szpitala połączonego
bezpośrednio z parterowym budynkiem pracowni hemodynamiki oraz łącznikami z istniejącym sześciokondygnacyjnym budynkiem szpitalnym. Celowość rozpoczęcia tej inwestycji wynikała z konieczności
dostosowania obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego.
Jednak przede wszystkim oddziały takie jak onkologia, oddział chorób wewnętrznych, paliatywny, Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy funkcjonowały na zbyt małej powierzchni. Ograniczenia lokalowe obecnego budynku
szpitala uniemożliwiały dalszy jego rozwój. Najtrudniejsze warunki dla udzielania świadczeń miała onkologia z pododdziałem hematologicznym oraz znajdujące się na jednej kondygnacji oddziały wewnętrzny
i kardiologiczny. W związku z powyższym w pierwszej kolejności do nowo powstałego budynku przeniesiono
właśnie oddział onkologiczny i kardiologiczny. Wyprowadzenie tych oddziałów pozwoliło stworzyć lepsze
warunki dla oddziału wewnętrznego z pododdziałem nefrologicznym, reumatologicznym, gastrologicznym
i angiologicznym, a także w najbliższym czasie umożliwi rozszerzenie wachlarza usług z zakresu specjalistki
ambulatoryjnej, co stworzy warunki do kompleksowego kontynuowania opieki poszpitalnej w poradniach
należących do PCM. Docelowa lokalizacja poszczególnych komórek medycznych wygląda następująco:
- na poziomie przyziemia zlokalizowany zostanie Zakład Fizykoterapii wykonujący świadczenia ambulatoryjne, poradnia onkologiczna i hematologiczna oraz sala dziennego podawania chemii a także pomieszczenia biurowe z sala konferencyjną
- na parterze funkcjonuje już 26 łóżkowy oddział kardiologiczny oraz 7 łóżkowy pododdział intensywnego
nadzoru kardiologicznego z pracowniami EKG, prób wysiłkowych, Holterowską i ECHO serca, a na drugiej połowie kondygnacji znajduje się 40 łóżkowy oddział onkologiczny z pododdziałem hematologicznym
- na I piętrze znajdzie się duży 64-łóżkowy oddział rehabilitacyjny, przy czym rehabilitacji ogólnoustrojowej
służyć będą 34 łóżka, a po 10 łóżek zostanie przeznaczonych odpowiednio na rehabilitację neurologiczną,
kardiologiczną i ortopedyczną; trafi tu również Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dorosłych i dla Dzieci
z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym.
Wszystkie oddziały w nowo powstałym budynku dysponują „jedynkami” oraz salami dwu- i trzyłóż-
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kowymi z łazienkami oraz izolatkami. Na każdym piętrze przewidziano kuchenkę dla chorych oraz WC
dla odwiedzających. Natomiast do pomieszczeń oddziału onkologicznego na IV piętrze przeniesione zostaną oddział paliatywny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Po przeniesieniu kardiologii całe piętro zajmuje
interna, która w szerszym zakresie będzie zajmować się pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi
i nefrologicznymi. Przemieszczenie rehabilitacji i oddziałów opieki długoterminowej pozwoli w niedalekiej
przyszłości powiększyć oddział noworodkowy i położniczo-ginekologiczny.
W ostatnich latach wiele wątpliwości narosło wokół funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.
W połowie roku 2010 Wojewoda Wielkopolski ogłosił zmiany w planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wskutek wejścia w życie nowego planu powiat pleszewski miał stracić jedną karetkę.
Stacjonujący w Gizałkach zespół ratownictwa medycznego został przesunięty w planie do miejscowości
Pyzdry. Wywołało to falę protestów społecznych, dyskusji oraz działań zmierzających do zmiany tego niekorzystnego stanu rzeczy. Kulminacyjnymi punktami tej batalii była wizyta wojewody w siedzibie starostwa
powiatowego oraz debata na pleszewskim rynku, w której udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk,
a relacjonowały ją lokalne media. Sprawa została ostatecznie przesądzona w 2011 roku. Utraciwszy nadzieję
na zmianę decyzji wojewody i powrót karetki do Gizałek postanowiliśmy ubiegać się o realizację świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w Pyzdrach i Wrześni. Pleszewskie Centrum Medyczne wygrało
konkurs, a następnie zawarło umowę na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego w pleszewskim
i wrzesińskim rejonie operacyjnym. PCM objęło bezpośrednio pleszewski rejon
operacyjny oraz za pomocą
karetki stacjonującej w Pyzdrach także obszar działania
obejmujący gminy Gizałki,
Pyzdry i Zagórów położone
w trzech różnych powiatach
tj. odpowiednio: pleszewskim, wrzesińskim i słupeckim. Natomiast dwa Zespoły
Ratownictwa Medycznego
stacjonujące we Wrześni to
domena naszego podwykonawcy, czyli pierwotnie
ZOZ w Gnieźnie, a obecnie
Szpitala Powiatowego we
Wrześni. Pod koniec 2012 r. Nowe oddziały szpitala: kardiologiczny i onkologiczny
opublikowana została propozycja Wojewody Wielkopolskiego dotycząca systemu
Państwowe Ratownictwo
Medyczne przywracająca
dawny porządek w zakresie liczby i rozmieszczenia
Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie Powiatu
Pleszewskiego. Zmiana ta
wiąże się z wprowadzeniem
koncepcji, która w sposób
diametralny zmieni funkcjonowanie systemu oraz sposób kontraktowania usług
ratownictwa medycznego.
Według planu na terenie
Wielkopolski będzie funk-
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cjonowało 5 dużych rejonów operacyjnych odpowiadających byłym województwom z jedną dyspozytornią
na swoim terenie. Podczas kontraktowania ofert do NFZ nie będą już składać pojedyncze szpitale i stacje pogotowia, każde na terenie swojego powiatu, ale oferta będzie musiała obejmować cały duży rejon
operacyjny obejmujący byłe województwo kaliskie. Dyspozytor z Kalisza będzie wysyłał do zdarzenia
najbliższą wolną karetkę np. z Gizałek, a granice powiatu nie będą miały w takim przypadku znaczenia.
Plan przesunięcia karetki z powrotem do Gizałek z pewnością cieszy, natomiast sposób kontraktowania,
jak również funkcjonowanie w praktyce dużych rejonów, pomimo niewątpliwie słusznych założeń, może
budzić pewne obawy. Plany w zakresie dyspozytorni stały się faktem i z dniem 1 września 2014 r. nasze
karetki są dysponowane przez Dyspozytornię w Kaliszu, a tym samym PCM w Pleszewie nie zatrudnia już
dyspozytorów.
Kolejną ważną sprawą z zakresu ratownictwa medycznego było znalezienie odpowiedniego miejsca
i wybudowanie lądowiska, jako warunku utrzymania kontraktu z NFZ na szpitalny oddział ratunkowy. Uroczyste oddanie lądowiska do użytkowania nastąpiło jesienią 2013 roku i zostało poprzedzone odbiorem
robót budowlanych oraz załatwieniem wszelkich niezbędnych formalności, aby lądowisko przy naszym
szpitalu zostało dopuszczone do wykonywania operacji całodobowych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych wprowadziło przepis, w myśl którego - lądowisko przy SOR powinno spełniać wymagania określone
w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. Pierwotnie normodawca zdecydował, że dysponenci
mają czas na dostosowanie lądowisk do końca 2013 roku. W praktyce wiele szpitali nie zdołało wywiązać
się z tego zadania. Rzeczywistość zmusiła Ministra Zdrowia do przesunięcia wejścia w życie tego wymogu
o 3 lata. Nam udało się dochować pierwotnego terminu i już dziś możemy pochwalić się lądowiskiem
spełniającym wszelkie wymogi. W miejscu obecnego lądowiska znajdowały się działki należące do PCM
oraz powiatu pleszewskiego. Uregulowania wymagała więc sytuacja prawne terenu przeznaczonego na
lądowisko. Powierzchnia zabudowy lądowiska wraz z placem dojazdowym wynosi 430 m². Komunikacja pomiędzy lądowiskiem a szpitalem odbywa się po wyremontowanej i utwardzonej przez PCM drodze
(o długości 230 m), będącej własnością spółki, a dalej ulicą Wierzbową i Szpitalną do budynku szpitalnego.
Odległość oddziału od lądowiska umożliwia transport osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału w czasie wynikającym z przepisu prawa tj. nie dłuższym niż 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół
ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego. Całkowity koszt budowy
lądowiska wyniósł 663 tys. zł, z czego droga dojazdowa kosztowała 158 tys. zł. Jest to koszt rekordowo
niski, gdyż w większości szpitali były to wielomilionowe inwestycje.
Wyniki finansowe uzyskiwane przez spółkę pozwalają na rozwój i inwestycje, ale nie zwalniają jej władz
z poszukiwania środków zewnętrznych, dlatego Pleszewskie Centrum Medyczne w 2013 roku złożyło
wniosek o przyznanie środków w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 na realizację Programu pn.
„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony
zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nasz wniosek o nazwie
„Poprawa warunków opieki zdrowotnej
dla osób starszych, niesamodzielnych lub
przewlekle chorych poprzez rozbudowę
i modernizację oddziałów rehabilitacji
oraz opieki długoterminowej” znalazł się
w gronie tych nielicznych szpitali, którym
przyznano tak znaczące środki. Wniosek PCM został oceniony bardzo wysoko
i decyzją z dnia 30 lipca 2014 roku Minister Zdrowia przyznał naszemu szpitalowi dofinansowanie na jego realizację.
W projekcie postawiliśmy sobie szeroko
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zakrojone cele. Obok działań
o charakterze inwestycyjnym
(rozbudowa, modernizacja, zakup wyposażenia i sprzętu) planujemy m.in. realizację szeregu
projektów terapeutycznych dla
osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych. Chodzi o niebagatelną kwotę bez
mała 6 mln zł. Łączna wartość
projektu wynosi 7.319.796 zł,
z czego 5.855.837 zł to kwota
dofinansowania. Teraz czeka nas
żmudny proces realizacji szczegółowych warunków przyznania
dofinansowania oraz wdrażania
samego projektu. Jesienią 2014
roku Minister Zdrowia poinformował nas, że decyzją komisji
konkursowej zostaliśmy wyłonieni
jako jeden z ośrodków przewidzianych do realizacji programu
zdrowotnego pod nazwą „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadania:
zakup aparatury diagnostycznej
dla wczesnego wykrywania nowotworów”, w ramach którego przyznano nam 2,5 mln zł na zakup
tomografu komputerowego. Warto
nadmienić, że od kilku lat jesteśmy wykonawcą innego z zadań
realizowanych również w ramach
„Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”. Jest
to „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania
raka jelita grubego, w zakresie
wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym”. W tym Programie wykonywane są przesiewowe badania
kolonoskopowe w populacji osób
średniego ryzyka zachorowania
na raka jelita grubego. Badania
wykonuje wykwalifikowana kadra
lekarzy gastroenterologów. Nasi
specjaliści wykonują nie tylko kolonoskopię, ale także - jako jedyni
w południowej Wielkopolsce protezowanie dróg żółciowych,
ERCP, protezowanie przełyku
i jelita grubego oraz tamowanie
krwawienia z przewodu pokarmo-

Od 7 lat pleszewski szpital prowadzi w Ogólnopolskim Rankingu
„Bezpieczny szpital”, sporządzanym przez dziennik „RZECZPOSPOLITA”
i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Starosta Pleszewski Michał Karalus i Prezes Pleszewskiego Centrum
Medycznego Agnieszka Pachciarz (w latach 2009-2012) na gali wręczenia
nagród w 2011 roku.

Prezes PCM Tadeusz Stefaniak (od 2012 roku) i starosta z certyfikatami
rankingowymi w 2013 roku.
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Wizyta Premiera RP Donalda Tuska w Pleszewskim Centrum Medycznym (2010r.)
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wego. W połowie roku 2014 w Pleszewskim Centrum Medycznym rozpoczęto wykonywanie przezskórnej
biopsji nerki – specjalistycznej procedury diagnostycznej, dostępnej dotychczas jedynie w dwóch wielkopolskich ośrodkach leczniczych. Wykonujemy przezskórną biopsję nerki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Realizacja biopsji w naszym szpitalu jest możliwa dzięki nadzorowi merytorycznemu oraz współpracy
z przedstawicielami Kliniki Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Nasi lekarze uzyskali więc możliwość zdobywania cennych doświadczeń, które w przyszłości
powinny zaowocować możliwością samodzielnego wykonywania przez nich tejże procedury.
Pleszewskie Centrum Medyczne systematycznie stawia na jakość, w efekcie czego uzyskuje kolejne
liczące się na rynku usług medycznych certyfikaty i wyróżnienia. We wrześniu 2010 roku, po pomyślnym
przejściu auditu certyfikacyjnego, nastąpiło wręczenie certyfikatu „Czyste Leczenie. Czysty Szpital”, który
świadczy o spełnieniu najwyższych standardów sanitarnych i higienicznych. Dziennik „Rzeczpospolita”
co roku publikuje ranking szpitali. PCM w Pleszewie utrzymuje I miejsce wśród szpitali niepublicznych
nieprzerwanie od czasu przekształcenia w spółkę kapitałową. Pozycja lidera rankingu, którą zajmujemy
od 6 lat. Bardzo nas cieszy, ale prawdziwy sukces stanowi uzyskanie coraz lepszych wyników w każdej
kolejnej edycji konkursu, co jest możliwe m.in. dzięki zatrudnieniu lekarzy specjalistów w wielu pożądanych dziedzinach medycyny (onkologia, reumatologia, interna, medycyna ratunkowa, ginekologia). Jedną
z nowych dziedzin, jakie ostatnio udało się zakontraktować z NFZ jest rehabilitacja kardiologiczna - jako
kolejny etap zapewnienia kompleksowości świadczeń w ramach kardiologii, do której zalicza się także
pracownia hemodynamiki. Kontrakt na zabiegi hemodynamiczne oznacza, że zawały serca są leczone
u nas na miejscu, co traktujemy jako nasze największe osiągnięcie i uwieńczenie kilkuletniej pracy i starań.
W rehabilitacji kardiologicznej chodzi o to, by pacjent po przebytym leczeniu na kardiologii kierowany był
na dalsze usprawnianie pooperacyjne. Do istniejących kilkunastu szpitalnych poradni specjalistycznych,
doszły kolejne: ortopedyczna, kardiochirurgiczna oraz reumatologiczna. Sukcesem nowych 5-letnich kontraktów z NFZ jest też uzyskanie II poziomu referencyjnego z neonatologii i położnictwa.
W dniu 12 listopada 2010 r. pleszewski szpital odwiedził Premier RP Donald Tusk. Jego pobyt doskonale puentuje wpis jakiego dokonał w naszej księdze honorowej: „Jesteście świetni”. Kilkanaście miesięcy później tj. 7 marca 2012 r. Premier RP powołał Panią Prezes Agnieszkę Pachciarz na stanowisko
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, która w sierpniu tego samego roku została Prezesem NFZ.
Panią Agnieszkę Pachciarz na stanowisku Prezesa zastąpił dotychczasowy Wiceprezes Tadeusz Stefaniak.
Dodajmy, że funkcję Prokurenta pełni Ryszard Bosacki, który jednocześnie, od początku istnienia spółki,
piastuje stanowisko Dyrektora ds. Medycznych.
W dniu 20 kwietnia 2012 r. już po raz kolejny miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatu akredytacyjnego nadanego przez Ministra Zdrowia. Pleszewskie Centrum Medyczne po raz piąty z rzędu pomyślnie
przeszło proces akredytacji szpitala. PCM po raz pierwszy otrzymało Certyfikat Akredytacyjny już o randze
ministerialnej. Całą procedurę wieńczy podpis Ministra Zdrowia na dokumencie. Akredytacja stanowi zewnętrzną metodę oceny spełnienia wysokich standardów jakości świadczeń zdrowotnych. Jej rola polega
głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek medycznych
tzw. standardy akredytacyjne. Mają one charakter dynamiczny i podlegają okresowym zmianom. Dzięki
czemu spełnione jest założenie akredytacji, które polega na stałym stymulowaniu do osiągnięcia pewnego optymalnego poziomu wyznaczonego tymi właśnie standardami. Wymagania standardów muszą być
odpowiednio wysokie, a jednocześnie możliwe do osiągnięcia. Dzięki akredytacji konkretny szpital ma
możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z najlepszymi wzorcami postępowania jakimi
są standardy akredytacyjne. Dokonana w ten sposób ocena własnych słabych i mocnych stron pozwala na
poszukiwanie metod poprawy funkcjonujących wewnątrz szpitala procesów. Wręczenie certyfikatu nastąpiło w sali pięknie odrestaurowanego pałacu w Tarcach. Uroczystość zgromadziła pracowników szpitala
i wielu zacnych gości. Szczególny charakter dla nas miała wizyta Pani Agnieszki Pachciarz – Wiceminister
Zdrowia, która przybyła wręczyć Certyfikat akredytacyjny. Decyzja o udzieleniu akredytacji zapadła bowiem
w okresie, kiedy Pani Minister była jeszcze Prezesem PCM.
Lokalna społeczność dostrzegła zmiany zachodzące w szpitalu i jego otoczeniu bedące wynikiem ciężkiej
pracy załogi i przyznała Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Stefaniakowi Tytuł Pleszewianina Roku 2013. Warto
również wspomnieć, że Pani Beata Chojecka, która na co dzień służy fachową opieką naszym pacjentom
leczonym na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii uzyskała szczególne wyróżnienie. Została laureatką
IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 zajmując III miejsce w Polsce, po uprzednim
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wygraniu etapu regionalnego (I miejsce w Wielkopolsce).Konkurs „Pielęgniarka Roku” ma charakter ogólnopolski i odbywa się pod patronatem Ministra Zdrowia. Cieszy się on coraz większą popularnością w środowisku
pielęgniarskim. W kolejnych edycjach konkursu łącznie brało udział 2000 pielęgniarek. Celem Konkursu jest
wyłonienie i nagrodzenie liderów pielęgniarstwa - osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym
i zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Sukces Pani Beaty stanowi zwieńczenie długofalowej strategii, której
centralnym założeniem jest stałe dokształcanie i szkolenie jej pracowników, a wydatki roczne na ten cel
przekraczają 200 tys. zł. Dostrzegają to pacjenci, których liczba stale rośnie, a statystyki pokazują, że nasz
szpital coraz częściej wybierają także osoby mieszkające poza powiatem pleszewskim. Ich liczba sięga 50%
ogółu pacjentów leczonych w Pleszewskim Centrum Medycznym.
Latem 2014 roku zakończono II etap rozbudowy szpitala. Całość, trwającej jeszcze inwestycji kosztowała
już ponad 22 mln zł. Uroczystość oddania do użytkowania oddziałów onkologicznego i kardiologicznego
w nowym skrzydle szpitala zgromadziła licznych znamienitych gości. Do naszego szpitala przybyli parlamentarzyści, reprezentanci środowisk medycznych, samorządowcy, przedstawiciele instytucji tworzących
system ochrony zdrowia, a także firm, które pracowały przy rozbudowie oraz na co dzień z nami współpracują. Godny odnotowania jest osobisty udział w uroczystości wszystkich dotychczasowych Dyrektorów
i Prezesów szpitala. Ich wystąpienia były pełne ciągle żywych emocji związanych ze szpitalem i zdradzały
niezwykłe przywiązanie do miejsca, w które zaangażowali swoją wiedzę, doświadczenie i ciężką pracę.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że sukcesy i ciągły rozwój szpitala nie byłyby możliwe bez zaangażowania jej
pracowników. Przedstawiciele oddziałów przenoszonych do nowego budynku z dumą prezentowali swoje
nowe miejsca pracy. Warunki, które będą mogli zaoferować swoim pacjentom są nowoczesne i komfortowe. W kolejce na poprawę warunków lokalowych czekają kolejne oddziały i komórki organizacyjne, które
zyskają więcej przestrzeni dzięki planowanej dyslokacji.
Tadeusz Stefaniak
Prezes Zarządu
Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
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Zadania oświatowe powiatu
w latach 2011-2014
Rada Powiatu w Pleszewie jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych:
1. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
2. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
3. Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
4. Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie,
5. Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie,
6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie,
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie.
Samorząd powiatowy w obszarze oświaty powiatowej zawsze dążył do zapewnienia uczniom jak
najlepszych warunków do nauki, rozwijania ich zainteresowań przedmiotowych, artystycznych, kulturalnych, powiększania bazy sportowej służącej do rozwoju edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,
polepszania bazy lokalowej i dydaktycznej jednostek oświatowych służących efektywnym i nowoczesnym
metodom dającym w rezultacie satysfakcjonujące wyniki w pracy dydaktycznej, pedagogicznej i wychowawczej. W celu zrealizowania powyższych zadań samorząd powiatowy podejmował wiele działań, w tym
między innymi:
1. Przystąpienie do programu rządowego „Moje boisko - Orlik 2012” w ramach którego otrzymano
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki na zbudowanie w okresie
2010-2011 nowoczesnych boisk do piłki nożnej oraz boisk wielofunkcyjnych:
a) na terenie sportowym, z którego korzystały dwie szkoły: ZSU-G i LiG, oficjalne otwarcie boiska miało
miejsce 1 czerwca 2011 roku, ogólny koszt inwestycji wyniósł 1.150.000 zł; z „Orlika” korzystają uczniowie
ZSU-G i LiG, gdzie odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego; w godzinach popołudniowych boisko
jest dostępne bezpłatnie dla mieszkańców Powiatu Pleszewskiego;
Kompleks sportowy „Moje boisko - Orlik 2012”
ZSU-G i LiG przy ul. Hallera w Pleszewie
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b) na terenie ZST w Pleszewie; koszt inwestycji wyniósł 881.465,00 zł; środki na budowę boiska pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządu powiatowego;
oficjalne otwarcie „Orlika” przy ZST przeznaczonego dla uczniów Zespołu oraz mieszkańców Powiatu
Pleszewskiego miało miejsce 3 listopada 2011roku.
2. Prowadzenie w roku szkolnym 2010/2011 prac związanych z inwestycją budowlaną realizowaną przez
Powiat Pleszewski pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie”.
Inwestycja miała na celu modernizację bazy lokalowo - dydaktycznej jednostki poprzez jej rozbudowę
i wybudowanie nowych obiektów. Koszt I etapu polegającego na wybudowaniu budynku dydaktyczno
- warsztatowego z pełną instalacją sanitarną i elektryczną wyniósł 56.149,76 zł, II etap – powstanie
budynku dydaktyczno – warsztatowego i magazynowego z pełną instalacją sanitarną i elektryczną o powierzchni użytkowej około 233m2, koszt I i II etapu wyniósł 1.090.257,71 zł; we wrześniu 2011 roku
zakończono II etap, w dniu 26 października 2011 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i oddanie do
użytku nowo wybudowanego obiektu w ramach tej inwestycji; w obrębie obiektu powstały 3 nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na:
• pracownię elektrotechniki pojazdowej,
• pracownię obróbki plastycznej i krajalni,
• pracownię spawalnictwa; koszt II etapu wyniósł 527.107.95 zł.
3. Pozyskiwanie przez szkoły i placówki środków finansowych w ramach realizowanych programów
edukacyjnych przeznaczonych na wzbogacanie bazy dydaktycznej i wymianę zagraniczną młodzieży.
W latach 2011-2014 jednostki oświatowe pozyskały następujące środki poprzez udział w programach,
projektach:
a) ZST - 370.967 zł ( programy: Leonardo da Vinci, Comenius – Uczenie się przez całe życie As kompetencji, Odnawialne źródła energii, Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe, projekty
polsko-niemieckiej wymiany międzynarodowej uczniów),
b) ZSUG - 663.933 zł (projekty: Apetyt na Europę, Rozwiń skrzydła swoich możliwości, Zielone zawody
zawodami przyszłości, programy: Szkoła sukcesu, Moje kompetencje kluczowe, wymiana polsko-niemiecka),
c) ZSPP CKU - 73.992 zł (programy: Odnawialne źródła energii, Czas zawodowców – wielkopolskie
kształcenie zawodowe),
d) LiG - 221.488 zł (program: Jestem przedsiębiorczy, projekty: Śpiewająca Polska, Fizyka jest ciekawa,
e-szkoła Moja Wielkopolska);
e) ZPS - 47.312 zł (program: Po uśmiech dziecka, projekt: Pomóż mi być aktywnym, przedsięwzięcie:
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną);
f) CKP - 198.200 zł (projekt: Zielone zawody zawodami przyszłości).
Ogólna kwota środków pozyskanych przez szkoły w latach 2011-2014 z tytułu realizacji projektów i programów edukacyjnych wynosi 1.575.892 zł.
4. Realizacja zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego
w miejscowościach Pleszew i Marszew.
Termomodernizacji poddano obiekty szkolne na łączną kwotę 996.462,02 zł:
a) budynek „A” ZSP-P CKU w Marszewie; całość prac ukończono 19.10. 2012 r.; koszt modernizacji
wyniósł 461.825,86 zł
b) budynek „D” ZSP-P CKU w Marszewie; całość prac ukończono 07.06. 2013 r.; koszt modernizacji
wyniósł 300.228,10 zł
c) budynek „C” ZSU-G w Pleszewie, prace zakończono 07.06.2013 r., koszt modernizacji wyniósł
134.567,93 zł;
d) budynek „D” ZSU-G w Pleszewie, prace zakończono 07.06.2013r., koszt modernizacji wyniósł
99.840,13 zł.
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5. Pozyskiwanie środków na realizację zadań oświatowych
Wykaz wniosków złożonych przez samorząd powiatowy do Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach
2011-2014
Rok

Nazwa zadania, na które złożono wniosek o dofinansowanie

Kwota dofinansowania

2011

Wniosek w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 3 30.000 zł
pomieszczeń do nauki dla ZSP-P CKU:sala do ćwiczeń fizycznych - siłownia
i 2 sale dydaktyczne do przedmiotów ogólnokształcących
Oferta na zdanie publiczne pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie 56.357 zł
młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków
umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego
umieszczania nieletnich w MOW”
Wniosek w zakresie wyposażenia 3 pomieszczeń dla ZSP-P CKU w Marsze- 89.785 zł
wie i 3 pomieszczeń w obiektach pozyskanych w wyniku umowy użyczenia
dla ZPS w Pleszewie.
w ZSP-P CKU w Marszewie: sala do ćwiczeń korekcyjnych wad postawy i
aerobiku, sala dydaktyczna do zajęć praktycznych - warsztat obróbki mechanicznej, sala dydaktyczna do przedmiotów ogólnokształcących,
w ZPS w Pleszewie: sala dydaktyczna do zajęć technicznych, sala dydaktyczna do przedmiotów ogólnokształcących, sala do ćwiczeń gimnastycznych;

2012

Wniosek z tytułu wzrostu zadań szkolnych w I półroczu 2012 r.

307.000 zł

wniosek z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 KN i 116.435 zł
nauczycieli przechodzących na emeryturę na podst.art.88 KN
2013

Wniosek w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 123.000 zł
7 pomieszczeń do nauki dla ZST 5 pomieszczeń (pracownia j.angielskiego,
j.niemieckiego, do nauki religii, przedmiotów ekonomicznych, edukacji dla
bezpieczeństwa i biologii, dla ZSU-G – 1 pomieszczenie(pracownia fryzjerska), LiG – 1 pomieszczenie (klasa dla uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego)

2014

Wniosek w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne PP-P 10.000 zł

Ogółem 2011-2014

732.577 zł

6. Realizacja projektu „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”
Samorząd Powiatowy podjął się realizacji projektu „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”. Na ten cel pozyskał preferencyjną pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie projektu Jesicca wdrażanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, remont
ciągów komunikacyjnych, wykonanie tynków zewnętrznych budynku. Prace remontowe trwają od 23 lipca
2014 roku, planowany termin zakończenia remontu – grudzień 2014 r. Koszt inwestycji - 1.867.173 zł.
7. Organizacja Festiwalu Rzemiosła
W dniu 19 września 2013 roku na terenie ZSUG w Pleszewie odbył się I Festiwal Rzemiosła pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wiceministra Edukacji
Narodowej Tadeusza Sławeckiego, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika. Jak podkreślił
pomysłodawca tego przedsięwzięcia Starosta Pleszewski Michał Karalus, festiwal miał na celu promocję
kształcenie zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy stoją przed wyborem
swojej przyszłości zawodowej.
Podczas Festiwalu rzesze zwiedzających miały możliwość obejrzeć i spróbować swych sił przy warsztatach
rzemieślników, np. kowala, zegarmistrza, szewca. W ramach imprezy zorganizowano mecz piłki nożnej
uczniów z rzemieślnikami oraz konkurs wiedzy o rzemiośle przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół zawodowych Powiatu Pleszewskiego. W czasie trwania Festiwalu odbyła się konferencja
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pn: „Edukacja zawodowa szansą
dla rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstwa”, w której
wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele izb gospodarczych, przedsiębiorcy, dyrektorzy i nauczyciele
szkół zawodowych z terenu Wielkopolski. Organizatorami imprezy byli:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Cech
Rzemiosł Różnych w Pleszewie.
19 września 2014 roku odbyła
się II edycja imprezy pod nazwą
„Wielkopolski Festiwal Rzemiosła”, której przyświecał ten sam
cel co w roku 2013, czyli promocja kształcenia zawodowego wśród
wszystkich grup wiekowych dzieci
i młodzieży, którzy dopisali w liczbie
ponad 1.200 osób. Patronat nad
tym przedsięwzięciem objęli: Minister Gospodarki Janusz Piechociński,
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Edukacji Narodowej Joanna
Kluzik - Rostkowska, Prezes Związku
Rzemiosła Polskiego – Jerzy Bartnik. Organizatorzy Festiwalu, czyli
Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
Związek Rzemiosła Polskiego oraz
Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie przygotowali dla uczestników
imprezy m .in. stoiska promocyjne
lokalnych firm, warsztaty rzemieślników 28 branż i zawodów. Atrakcją
dla dzieci była możliwość samodzielnego wykonania różnych prac
rzemieślniczych. Imprezami towarzyszącymi Festiwalu były konkursy:
plastyczny o tematyce rzemieślniczej
oraz kulinarny na najlepszą potrawę
regionalną. W sali Cechu Rzemiosł
Różnych w Pleszewie odbyła się
konferencja poświęcona tematom
„Samorząd gospodarczy w Polsce”
i „Społeczna odpowiedzialność rzemiosła”.

Uroczyste otwarcie Festiwalu Rzemiosła 2013 w Pleszewie.
Symbolicznego wmurowania cegieł w murze pamiątkowym dokonali:
Starosta Pleszewski Michał Karalus, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
w Pleszewie Olgierd Rusinek, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Jerzy Bartnik oraz Burmistrz Pleszewa Marian Adamek

Pokaz kowalstwa artystycznego

Stoisko dekarskie
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8. Wprowadzenie zwyczaju uroczystego pasowania na czeladnika najlepszych uczniów w zawodzie
Dnia 29.11.2013 r. w sali Cechu
Rzemiosł Różnych Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Pleszewie odbyła się po raz pierwszy w historii
szkoły powyższa impreza. Patronat
honorowy nad uroczystością objął
Starosta Pleszewski - Michał Karalus oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie- Olgierd Rusinek.
Wspaniałą tradycją rzemieślniczą jest
uroczyste pasowanie najlepszych czeladników. Tego zaszczytu dostąpiło
ponad 40 młodych ludzi. Zdali oni
swój pierwszy zawodowy egzamin
z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym, insygniami cechowymi - szablą
Kilińskiego zostali pasowani na czeladnika. Ceremonii pasowania na pierwszy stopień wtajemniczenia
rzemieślniczego dokonał Przewodniczący Rady Izby Rzemieślniczej w Kaliszu Starszy Cechu Rzemiosł
Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Olgierd Rusinek. W uroczystości udział wzięło około 200
osób: absolwenci, rodzice, rzemieślnicy, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych z poszczególnych gmin, powiatu, dyrektorzy szkół gimnazjalnych, instytucji na co dzień współpracujących z ZSUG.
9. Powołanie nowych placówek oświatowych: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie
i Gimnazjum Dwujęzycznego w Pleszewie
Uchwałą nr V/3411 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011 roku utworzono Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Marszewie. MOW powstał z dniem 1 sierpnia 2011 roku. Jest to placówka resocjalizacyjno – rewalidacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim.
Na mocy uchwały nr VI/40/1 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniono nazwę „Zespołu Szkół Specjalnych” na „Zespół Placówek Specjalnych” i włączono do Zespołu Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy.
Mając na względzie wzbogacenie oferty edukacyjnej Powiatu oraz stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów uzdolnionych językowo, uchwałą nr XVIII/98/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia
31 maja 2012 roku powołano Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Gimnazjum powstało z dniem 1 czerwca 2012 roku. Jest to szkoła bezobwodowa. Drugim językiem nauczania
w Gimnazjum jest język angielski. Szkoła powstała z wykorzystaniem bazy dydaktycznej oraz zasobów
kadrowych I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie.
Na mocy uchwały nr XIX/103/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku założono
z dniem 1 września 2012 roku zespół szkół o nazwie: „Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Pleszewie”, w skład którego wchodzą: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława Staszica.
10. Organizacja Targów Edukacyjnych
Wzorem lat ubiegłych w okresie od 2011 roku do 2013 roku odbywały się Targi Edukacyjne, których celem
było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie.
Organizatorami imprezy kolejno byli: w 2011 r. - ZSUG, w 2012 r. - ZSPP CKU, w 2013 r. - ZST.
W czasie Targów oprócz szkół i placówek sektory wystawowe przygotowywały także wyższe uczelnie (m.in.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Powiatowy Urząd Pracy
w Pleszewie, Centrum Wolontariatu i Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Pleszewie. Zwiedzający mieli
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możliwość zapoznania się z działalnością danej placówki oświatowej, rozmowy z nauczycielami, pracownikami
szkół, placówek, uczelni na temat funkcjonowania danej jednostki, sposobu
rekrutacji itp. Organizatorzy Targów
czynili starania, aby to przedsięwzięcie
edukacyjne charakteryzowało się różnorodnością i oryginalnością. Podczas
Targów odbywały się imprezy towarzyszące, m.in. pokazowa lekcja historii
dla gimnazjalistów, występy zespołów
muzycznych, degustacja wyrobów cukierniczych, pokazy sztuki fryzjerskiej,
doświadczenia w pracowni chemicznej.
11. Stypendia Starosty Pleszewskiego
dla uczniów szkół prowadzonych przez
Radę Powiatu w Pleszewie
Mając na względzie wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci
i młodzieży w różnych dziedzinach,
Starosta Pleszewski na mocy uchwały
nr XXXI/205/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 09.12.2013 r. przyznaje stypendia młodzieży odznaczającej
się wybitnymi osiągnięciami w nauce,
sporcie, muzyce. Stypendia są przeznaczone dla uczniów osiągających
bardzo dobre wyniki w nauce, przy
uwzględnieniu specyfiki szkół ogólnokształcących i zawodowych, dla osób
o szczególnych osiągnięciach artystycznych, sportowych, naukowych niezależnie
od innych kryteriów. W roku szkolnym
2013/2014 stypendia Starosty Pleszewskiego otrzymało:
a) 12 uczniów za bardzo dobre wyniki
w nauce z następujących szkół: LiG –
5 uczniów, ZSUG – 3 uczniów, ZSPP
CKU – 1 uczeń, ZST – 3 uczniów.
b) 5 osób w kategorii otwartej osiągających sukcesy naukowe, artystyczne
i sportowe.
12. Awans zawodowy nauczycieli
Liczba nauczycieli kontraktowych, którzy przystąpili do egzaminu na nauczyciela mianowanego w latach
2011-2014: ZST - 3, ZSU-G - 3, ZSP-P CKU - 13, LiG - 2, ZPS - 15, PP-P - 1, CKP - 1 / łącznie 38.
Sławomir Sobczyk
Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie
Pomoc społeczna funkcjonująca obecnie to szeroko ujmowana problematyka ogniskowa w rozległej
perspektywie. Aby zrozumieć na czym ona polega należy pochylić się nad funkcjonowaniem w aktualnej
rzeczywistości podmiotów pomocy, osób korzystających z ich wsparcia a także osób w nich zatrudnionych
pamiętając o zmianach jaka dokonuje się na naszych oczach.
Zadania, które są nałożone na powiat zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej możemy podzielić na zadania własne oraz te, które realizowane są z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez powiat. Do pierwszej kategorii należy zaliczyć:
− opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami;
− prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
− przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
− pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży
opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu
się;
− pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
− prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
− prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych
ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
− prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
− udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
− szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
− doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z terenu powiatu;
− podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
− sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, sporządzanie, oceny
w zakresie pomocy społecznej;
− utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników.
Do drugiej kategorii zadań zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należą:
− pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie
za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
− prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
− realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
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− udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
Za realizację wyżej wymienionych zadań odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmując
szereg działań mających na celu otoczenie pomocą osób, które mając problemy same nie potrafią ich
przezwyciężyć. Pomoc ta wypełniana jest poprzez wsparcie:
− osób z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu,
− osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
− rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy,
− wychowanków pieczy zastępczej w formie rodzinnej i instytucjonalnej,
− młodzieży oferując im profilaktykę społeczną oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego
czasu,
− a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Domy pomocy społecznej
Osoby ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu mogą zostać na swój wniosek lub opiekuna prawnego umieszczone w domu pomocy
społecznej. Na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej. Dom Pomocy
Społecznej w Pleszewie przeznaczony jest dla 148 kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych
oraz 92 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych – w ramach tego typu domu działa pododdział dla osób
uzależnionych od alkoholu. Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie dysponuje 101 miejscami dla kobiet
przewlekle psychicznie chorych natomiast Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach skierowany jest dla
56 chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 3 do 18 roku życia.
Domy Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pleszewskiego realizują obecnie przedsięwzięcia ukierunkowane przede wszystkim na podnoszenie poziomu osiągniętego standardu świadczonych usług. Mimo
otrzymania od Wojewody zezwolenia na bezterminowe prowadzenie usług każdy dom pomocy społecznej
corocznie przeprowadza szereg remontów pozyskując środki zarówno z budżetu samorządu jak i innych
źródeł biorąc udział w różnych konkursach a także pisząc prośby o bezpośrednie wsparcie w przypadku
wystąpienia wydarzenia losowego. Duży nacisk kładziony jest na dostosowanie do potrzeb mieszkańców
terapii zajęciowych oraz zajęć dodatkowych. DPS w Pleszewie umożliwia mieszkańcom uczestnictwo
w wielu imprezach organizowanych nie tylko na terenie Domu, ale także w innych placówkach znajdujących się na terenie całej Wielkopolski, m. in.: XVII Przegląd Chórów i Zespołów Teatralnych Domów
Pomocy Społecznej, XVI Turniej Rowerowy Domów Pomocy Społecznej, XIX Turniej Kręglarski Domów Pomocy Społecznej. DPS w Fabianowie realizuje wiele programów z zakresu usług bytowych, opiekuńczych,
wspomagających i edukacyjnych, np. poprzez organizację prac plenerowych, współpracę ze społecznością
lokalną, terapię zajęciową, muzykoterapię, biblioterapię. Prowadzone są różnego rodzaju działania np.
„Akcja lato”, podczas której DPS organizował wycieczki, spotkania integracyjne. DPS w Broniszewicach
realizuje usługi wspomagające poprzez działania opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, animację czasu
wolnego.
Ośrodek Wsparcia
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek Wsparcia w Pleszewie stworzony został dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oferując 60 miejsc w placówce dziennego pobytu
i 5 miejsc całodobowego pobytu w filii Ośrodka w Pleszewie przy ulicy Osiedlowej 1. Funkcjonowanie
Ośrodka obejmuje różnorodne typy zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, podczas których realizowane są
treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Corocznie realizowanych jest wiele przedsięwzięć, m. in.
półkolonie „Wakacje w siodle”, „Warsztaty teatralne”, „Warsztaty taneczne”, „Poznajemy świat – Afryka”.
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Oprócz atrakcyjnej formy zagospodarowania czasu wolnego założeniem zajęć jest rehabilitacja oraz aktywny
wypoczynek. Sukcesywnie organizowane są różnego formatu zajęcia: sportowo - rekreacyjne, kulinarne,
teatralne, taneczne, na basenie, w parku, turnieje kręglarskie. Ponadto organizowane są festyny, imprezy okolicznościowe i widowiska teatralne, turnieje: tańca, sportowe, rowerowe, pływackie, kręglarskie,
olimpiady. Szczególne miejsce zajmuje terapia zajęciowa. Głównym celem proponowanych przez ośrodek
zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka i osoby dorosłej. Wszystkie zadania proponowane podczas zajęć
są opracowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników i skonsultowane z rodzicami bądź
opiekunami. Każdy uczestnik skierowany do placówki, po wstępnej analizie jego możliwości i ocenie stanu
psychofizycznego ma opracowany indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego. Zajęcia
realizujące główne założenia planu oraz wynikające z planu pracy ośrodka odbywają się w salach terapii.
Uczestnicy są podzieleni na poszczególne grupy, w zależności od predyspozycji i potrzeb osób korzystających.
W 2014 roku został zakupiony samochód do przewozu osób niepełnoprawnych – uczestników Ośrodka
Wsparcia. Samochód zakupiono w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II. Kwota
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych była równa
64.000,00 zł, natomiast całkowity koszt wyniósł 134.153,00 zł. Różnicę między całkowitym kosztem
a kwotą dofinansowania pokryto ze środków powiatu pleszewskiego.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR Pleszew
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. W Zespole pracuje 19 członków (8 lekarzy w tym przewodniczący, 10 specjalistów,
sekretarz). Corocznie dzięki działalności Zespołu wydawanych jest ponad 1.700 orzeczeń (z określeniem
stopnia niepełnosprawności, o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawnych (znaczny, umiarkowany, lekki), o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci),
o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci), o odmowie ustalenia niepełnosprawności (dzieci))
ponadto wydawanych jest ponad 300 legitymacji osób niepełnosprawnych. Od dnia 01 lipca 2014 roku
uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących
się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od tego momentu organem wydającym
kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
Sekcja do spraw Osób Niepełnosprawnych w PCPR Pleszew
Osobom legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności
przysługuje wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Corocznie Powiat
Pleszewski dysponuje kwotą około 1.545.756,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej. Środki przeznaczane są na realizację zadań z zakresu:
− przystosowania tworzonych bądź istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
− zobowiązań dotyczących refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia
społeczne,
− finansowania szkoleń bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu,
− jednorazowych dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej,
− dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
− dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
− dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
− zobowiązań dotyczących dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,
− dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
Ponadto Sekcja do spraw Osób Niepełnosprawnych prowadzi nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowolipsku prowadzony przez
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Klaudiusz ‘’ dla 30 uczestników, Warsztat Terapii Zajęciowej
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w Gizałkach prowadzony przez Wiejskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń‘’ dla 25
uczestników, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kucharach prowadzony przez Stowarzyszenie ,,Mieszkańcom
Gminy Gołuchów” dla 20 uczestników.
Każdego roku Powiat Pleszewski przystępuje do opracowanego projektu w ramach programu pn ,,Program
Wyrównywania Różnic Między Regionami II’’ w ramach którego Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przyznał dofinansowanie do likwidacji barier
transportowych – zakup środka transportu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach. Innym podjętym
działaniem przez Powiat Pleszewski było przystąpienie po raz kolejny do realizacji pilotażowego programu
pn. ,,Aktywny Samorząd’’. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program
realizowany był w następujących Modułach:
− pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
− pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
− pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
− dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,
− pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
− pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
− pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
− pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie
jakości),
− pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
− pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (STUDENT).
Dzięki tego typu wsparciu zauważamy, że coraz więcej osób niepełnosprawnych zaczyna aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, co ma niebagatelny wpływa na wzrost poczucia własnej wartości. Dodatkowym
atutem jest również fakt, że większość spraw można załatwić lokalnie.
Od 2008 roku w sposób ciągły realizowany jest Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Pleszewie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w ramach, którego udziela pomocy osobom dotkniętym kryzysem tj. przemocą domową, alkoholizmem lub innym uzależnieniem.
Pomoc, o której wyżej mowa udzielana jest w następujących formach:
− pomoc interwenta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie,
− interwencje w miejscu zamieszkania ofiar przemocy,
− pomoc psychologiczna,
− pomoc prawna,
− pomoc w znalezieniu schronienia,
− realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.
Każdego roku prawie 200 osób korzysta z pomocy specjalistów tj. prawnika oraz psychologa. Stała
współpraca z funkcjonariuszami Policji corocznie powoduje wszczęcie około 20 procedur „Niebieskich
kart” (związanych z interwencjami policyjnymi). Dyżurujący całodobowo pracownicy udzielają corocznie
około 200 porad telefonicznie.
Tradycją stało się, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie włącza się w realizację akcji ogólnopolskiej, którą jest m.in. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami oraz organizacjami pozarządowymi. Najważniejszym
celem przedsięwzięcia jest zwrócenie społecznej uwagi na potrzeby oraz prawa osób pokrzywdzonych.
W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” m.in. w sądach i prokuraturach, jednostkach policji
organizowane były dyżury, podczas których pokrzywdzeni mogli bezpłatnie uzyskać informacje o przysługujących im uprawnieniach. Kolejnym działaniem realizowanym od kilku lat jest włączenie się w obchody
16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet jest to międzynarodowa kampania organizowana od
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1991 roku przez Women´s Global Leadership Institute. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przez
6 dni w tygodniu (wyłączając niedzielę) zorganizował „Drzwi otwarte” dla wszystkich chcących przyjrzeć
się pracy Ośrodka. W trakcie trwających otwartych drzwi można było dowiedzieć jak Ośrodek pomaga
ofiarom przemocy w rodzinie, zobaczyć weneckie lustro pomocne podczas przesłuchań w „niebieskim
pokoju”, pobrać ulotkę informującą kiedy można skorzystać z pomocy psychologa lub prawnika oraz podającą numery telefonów pod które należy dzwonić w sytuacji przemocy w rodzinie. Ośrodek zrealizował
także we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju program „Dobry rodzic”. W ramach programu
utworzono Punkt Pomocy Rodzicom, z którego korzystali rodzice będący w sytuacji konfliktu lub rozpadu.
Zrealizowano również warsztaty dla dzieci z rodzin skonfliktowanych lub w sytuacji rozpadu oraz warsztaty
dla rodziców.
W latach 2012 - 2014 Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał dofinansowanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w toku otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”. W 2012 roku program realizowany był pod nazwą „Naprzeciw przemocy”, w którego skład
wchodził: Punkt Pomocy Rodzicom, cykl pogadanek nt. „Co z tą przemocą?”, warsztaty terapeutyczno –
edukacyjne dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie „Jak radzić sobie z przemocą”, konferencja szkoleniowa dla członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracowników
samorządowych zajmujących się tematyką przemocową. W kolejnych latach ramy programu pozostały
te same, zmieniała się jedynie tematyka konferencji w 2013 roku było to „Dziecko i Przemoc”, a w roku
2014 „Stop wypieraniu się - Jestem Sprawcą Przemocy”.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przeprowadza cykliczną edycję pogramu edukacyjno
– korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej „PARTNER”. Ośrodek informuje Komendę oraz Posterunki Policji o uczestnikach programu oraz ich frekwencji. Program kończy stosunkowo niewielu sprawców przemocy (corocznie około 5) jednak podejmowanie tego typu działań może zatrzymać błędne koło
przemocy, naprawiając przy tym rodzinne relacje zarówno w małżeństwie jak i w rodzicielstwie. Każdego
roku dużym zainteresowaniem cieszą się grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Realizowano
warsztaty pn. „Jestem Dzieckiem” w ramach programu „Pogódźmy się na święta”. Ośrodek uczestniczy
również w kampanii „Zły Dotyk”, zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje i Rzecznika Praw Dziecka.
Akcję zainaugurowała konferencja prasowa, w czasie której organizatorzy zaprezentowali wyniki badań
nt. „Wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży w Polsce”. Uruchomiono także specjalny portal edukacyjny poświęcony problematyce wykorzystania seksualnego skierowany zarówno dla rodziców jak i profesjonalistów. Informacje przekazywane w formie e-learningu, miały uczyć jak zapobiegać i jak wspierać
dziecko, które doświadczyło przemocy seksualnej. Popierając kampanię Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Pleszewie otrzymał certyfikat udziału w tym przedsięwzięciu oraz miano ambasadora Kampanii.
Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Zespół ds. Pieczy Zastępczej w PCPR Pleszew
Na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonują ogółem 72 rodziny zastępcze, w których umieszczonych
jest 116 małoletnich w tym:
− w rodzinach spokrewnionych
− w rodzinach niezawodowych
− w rodzinach zastępczych zawodowych
− w rodzinnym dom dziecka.
Na podstawie Zarządzenia NR 41/2011 Starosty Pleszewskiego z dnia 21 października 2011 roku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zostało wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należą w szczególności działania odnoszące się do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w tym:
− nabór kandydatów oraz opiniowanie ich,
− organizowanie certyfikowanych szkoleń,
− organizowanie grup wsparcia,
− nawiązywanie kontaktów z lokalnym Centrum Wolontariatu,
− współpraca z innymi instytucjami niosącym pomoc w tym zakresie,
− prowadzenie poradnictwa i terapii,
− przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
− zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu
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poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
− organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku niemożności sprawowania nad nim opieki.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy
dziecka należą:
− udzielanie pomocy i wsparcia w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
− przygotowanie planu pomocy dziecku,
− prowadzenie poradnictwa i terapii,
− zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
W roku 2012 został opracowany Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata
2012-2014. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowany jest w zakresie wielokierunkowej pracy z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. W celu wspierania rodziców
biologicznych w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez edukację w zakresie
podnoszenia kompetencji wychowawczych organizowane były grupy wsparcia celem spotkań grupy było
przede wszystkim budowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, stworzenie właściwych warunków do powstania trwałego podłoża odzyskania władzy rodzicielskiej, wzmocnienie
poczucia wartości rodziców i pomoc w byciu odpowiedzialnym rodzicem, wymiana doświadczeń. Na
bieżąco prowadzona jest współpraca z Sądami i innymi instytucjami w zakresie funkcjonowania rodzin
biologicznych. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracuje z GOPS-ami, kuratorami sadowymi,
Sądem Rejonowym, Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju, Fundacją Ernst & Young Szkołami, Placówkami
Opiekuńczo-Wychowawczymi, Policją, Centrum Wolontariatu.
Pracownicy Sekcji starają się pozyskać szereg dodatkowych środków zewnętrznych, miedzy innymi udało
się uzyskać dofinansowanie na:
- wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej środki finansowe zostały pozyskane z resortowego
programu wspierania rozwoju i systemu pieczy zastępczej,
- realizację resortowego programu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent
Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy zastępczej – pozyskanie dotacji celowej,
- realizację projektu pn. „Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim” - warsztaty
umiejętności wychowawczych poprzez udział w grupach wsparcia, piknik rodzinny, warsztatowe i indywidualne wsparcie psychologa. Promowanie rodzicielstwa zastępczego (ulotki, plakaty) udział wolontariuszy
podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz obchodów Dni Pleszewa,
- pomoc dla rodziców zastępczych – pomoc merytoryczna w aplikowaniu o środki zewnętrzne (Ernst &
Young, Fundacja im. św. Mikołaja),
- informowanie o możliwościach pozyskania środków poprzez stronę www.pcpr-pleszew.pl,
- paczki dla dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych z programu „Gwiazdkowa Niespodzianka”
- od sponsorów pomoc w formie rzeczowej na paczki dla dzieci z rodzin zastępczych w ramach prowadzonych grup wsparcia „Wspólnego Kolędowania Rodzin Zastępczych”.
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej
Celem działalności Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej jest zabezpieczenie
czasu młodzieży z wiosek, z terenu Powiatu Pleszewskiego, dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych.
Swoje cele Świetlica realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Corocznie jest
odwiedzana ponad 4.000 razy. W tym czasie młodzież może korzystać z 4 stanowisk komputerowych,
z dostępem do Internetu, skanera oraz drukarki. Młodzież wykorzystuje te pomoce do odrabiania zadań
domowych, a pracownicy świetlicy zawsze służą pomocą i wsparciem. W świetlicy młodzież korzysta również z gier edukacyjnych oraz planszowych, stołu tenisowego. Od września 2008 roku świetlica realizuje
program CENTRUM WOLONTARIATU, który jest jedną z form zagospodarowania czasu wolnego. Organizowane są spotkania i pogadanki profilaktyczne poświęcone następującej tematyce: zagrożenia związane
z uzależnieniem od papierosów, alkoholu i narkotyków, dyskusyjne Spotkania Filmowe poświęcone tematyce
uzależnień (filmy typu: Transpoting i Requiem dla snu), spotkania dyskusyjne oparte o zasady asertywności i umiejętności wyrażania swoich opinii, spotkania oparte o Trening Zastępowania Agresji. Warsztaty
i szkolenia realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Korzystając między innymi z programu
PROJEKTOR - WOLONATRIAT STUDENCKI, w którego ramach udało się zorganizować następujące warsztaty dla młodzieży: Atrakcyjne ferie, Kreatywne walentynki. Świetlica oferuje edukację muzyczną dzieci
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według systemu kształcenia muzycznego Carla Orffa, Warsztat biżuteryjny, Artystyczne pasje tworzeniascrapbooking. Kolejnym projektem realizowanym przez Świetlicę jest Projekt Stacja Animacja, w którego
skład wchodziły: Warsztaty „Metody integracyjne w pracy z grupą”, Gazetka WARIA(N)T WOLONTARIAT,
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci, Warsztaty z języka chińskiego, Warsztaty cyrkowe, Kawiarnia obywatelska. Powiatowa Świetlica Środowiskowa przy udziale Pleszewskiego Klubu Wolontariusza realizowała
również projekt JA PLESZEW EUROPA. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14
lat z Pleszewa i okolic. W ramach programu prowadzono zajęcia: integracyjne, artystyczne, plastyczne,
sportowe, fotograficzne. Realizowano program o charakterze kulturowym i europejskim, podczas którego
dzieci sfotografowały swoje najbliższe otoczenie. Podczas zajęć dzieci mogły rozwijać umiejętności pracy
w zespole, poznać swoje Miasto, jego położenie. W związku z projektem wydany został wydany kalendarz
ze zdjęciami uczestników projektu.
Europejski Fundusz Społeczny w PCPR Pleszew
Od 2008 roku corocznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przystępuje do realizacji
projektu systemowego pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie
Pleszewskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego 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).
Każdego roku w projekcie bierze udział około 60 osób. Realizacja projektu przyczynia się po podniesienia szans na rynku pracy tych osób a także rozwoju kompetencji społecznych oraz poprawy ich
psychofizycznego funkcjonowania. Proponowane formy kursów zawodowych oraz warsztatów – wsparcie
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. Dzięki udziałowi w projekcie
około 10 osób podjęło zatrudnienie lub zmieniło miejsce pracy dzięki uzyskanym kompetencjom.
Środki przeznaczone na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego corocznie
są równe około 415 125,00 zł.
Osiągnięcia i wyróżnienia
Od 2008 roku wolontariusze z Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej - Centrum Wolontariatu w Pleszewie przeprowadzają z powodzeniem Kiermasz Rzeczy Używanych i nie tylko
„ZA GROSZE.” Idea kiermaszu jest prosta: kiedy młodzi ludzie poszukiwali pieniędzy na pokrycie kosztów
dojazdu na szkolenie, stwierdzili wtedy jednogłośnie, że zamiast prosić o pieniądze najchętniej je zarobią.
Kiermasz okazał się trafionym pomysłem. Aby go zorganizować wolontariusze zbierają: od znajomych,
krewnych itp. wszelkie przedmioty które zalęgają w szafach, ale których ciężko jest się pozbyć. W każdym razie Kiermasz stał się dla wielu osób okazją aby zrobić przegląd szaf i przekazać zbędne rzeczy na
konkretny cel.
24 listopada 2010 roku na zaproszenie Prezydenta Bronisława Komorowskiego Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Grażyna Kaczmarek wzięła udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim z okazji święta pracowników socjalnych
obchodzonego w listopadzie już od 20 lat. Według Bronisława Komorowskiego sukcesem jest to, że dziś
działają w Polsce profesjonalne służby socjalne, wspomagane przez organizacje pozarządowe. - To oznacza,
że ta problematyka na stałe została jakby wszczepiona we wrażliwość całego społeczeństwa i chciałbym
za to wszystko bardzo serdecznie podziękować.
„Pokonywanie barier i oporów” - Warsztaty Teatralne dla Osób Niepełnosprawnych.
Trzydzieści trzy osoby niepełnosprawne intelektualnie z sześciu ośrodków wzięło udział w VI edycji
Warsztatów Teatralnych organizowanych w ramach projektu aktywizacji osób niepełnosprawnych. Organizatorami programu byli: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie. Uczestnicy
w dniach od 8 do 10 listopada 2010 roku uczestniczyli w zajęciach teatralnych, prowadzonych przez dr
Anitę Stefańską, wykładowcę UAM na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu oraz Panią Marię
Bednarczyk-Antczak - instruktora teatralnego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
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„NICZEGO MI NIE BRAKUJE OPRÓCZ CIEBIE” takie hasło przyświecało V Europejskim Letnim Igrzyskom Olimpiad Specjalnych (ELIOS), które w dniach 18 - 23 września 2010 roku odbyły się w Warszawie. W Igrzyskach udział wzięło 1500 sportowców z 56 krajów Eurazji oraz prawie 2000 wolontariuszy
wśród których znalazło się 10 wolontariuszy z pleszewskiego Centrum Wolontariatu działającego przy
Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie. Dzięki pracy, którą wykonywali wolontariusze, poza poznaniem wielu specjalnych sportowców i ich trenerów udało im się poznać
znane osobistości: Roberta Korzeniowskiego, Irenę Szewińska, Maję Włoszczowska, Kinge Baranowska
(himalaistkę), Piotra Małachowskiego, Mariusza Fyrstenberga i Marcina Matkowskiego (polscy debliści).
Poza sportowcami wolontariusze mieli okazje poznać: Ambasadora Norwegii, Niemiec i Nigerii i Zbigniewa Hajzera. Bardzo ważnym przeżyciem dla uczestników Eliosu było spotkanie z Pierwszą Damą – Anną
Komorowską. Ponadto Wolontariusze mieli okazje poznać Panią Mary Davis- dyrektora zarządzającego
Olimpiadami Specjalnymi na Europę i Eurazję.
Europejski Rok Wolontariatu 2011, którego misją jest promowanie aktywności obywatelskiej oraz
promocja wolontariatu jako formy zdobywania umiejętności i kompetencji, został uczczony w Pleszewie
konferencją „Różne oblicza wolontariatu w Polsce.” Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych; instytucji i organizacji przyjmujących wolontariuszy
(zarówno lokalnych jak i z terenu Wielkopolski) spotkali się 23 września 2011 roku w pleszewskim Kinie
Hel. Konferencji towarzyszyły dwa wydarzenia wystawa poświęcona działalności Centrum Wolontariatu- na Rynku w Pleszewie oraz warsztaty kryminalistyczne dla dzieci i młodzieży ze ZSP nr 2 i ZSP nr 3
w Pleszewie.
Lucyna Roszak - Kierownik Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie - Pleszewianinem Roku 2010. Otrzymany tytuł był uznaniem za utworzenie w roku 2008 Pleszewskiego Centrum Wolontariatu, funkcjonującego w świetlicy. Doceniono wysiłki, jakie Lucyna Roszak
wkłada w promowanie idei wolontariatu, który zachęca do bezinteresownej pomocy. Wyróżnienie Kierownika Powiatowej Świetlicy w Pleszewie wpisuje się w obchody roku 2011, który został ogłoszony przez
Komisje Europejska „Europejskim Rokiem Wolontariatu”.
Złoty Krzyż Zasługi dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyny Kaczmarek. 21
listopada 2012 roku odbyła się w Warszawie uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Z tej okazji
wręczono nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. W tym roku
dodatkowo odznaczono grupę pracowników pomocy społecznej nadawanymi przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi. Wśród laureatów znalazła się także Dyrektor Powiatowego Centrum w Pleszewie – Grażyna
Kaczmarek.
23 listopada 2012 roku miała miejsce konferencja organizowana z inicjatywy Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Pleszewie pn. „Na przeciw przemocy”. Podczas konferencji wyświetlony został
odcinek serialu emitowanego w TVP I pt. „Głęboka woda”, który opowiada różne historie rodzin zagrożonych społecznie i pokazuje, w jaki sposób pracownicy socjalni pomagają tym rodzinom, podejmując
trud oddziaływania socjalnego. W związku z motywem wiodącym konferencji serial będzie przyczynkiem
do dyskusji nt. przemocy. Należy zaznaczyć o szczególnym udziale w spotkaniu Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pani Marzeny
Bartosiewicz (prezentacja nt. zmian w systemie profilaktyki przemocy domowej i interwencji kryzysowej).
W dniu 22 stycznia 2014 roku zostały wręczone nominacje na członków Rady Pomocy Społecznej VII
Kadencji wśród tego zacnego grona znalazła się Pani Grażyna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Radzie Pomocy Społecznej. Rada Pomocy Społecznej to gremium przy Ministrze Pracy
i Polityki Społecznej, które jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Do
zakresu działania Rady należy:
− opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy
społecznej,
− przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
− przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
− przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
Nominację wręczył minister Władysław Kosiniak - Kamysz oraz wiceminister Elżbieta Seledyn. - To bardzo
ważne gremium, które niejednokrotnie miało decydujący wpływ na kształtowanie polityki społecznej
w Polsce - przyznał minister Kosiniak - Kamysz podczas posiedzenia inauguracyjnego.

46

ROZDZIAŁ III
W skład nowej Rady na 3-letnią VII kadencję 2014-2016 zostało powołanych 21 wybitnych osobistości
z całego kraju, od lat działających w sektorze pomocy społecznej. Honorowym członkiem Rady została
Joanna Staręga-Piasek, doradca społeczny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i dyrektor Instytutu
Rozwoju Służb Społecznych.
„Pracownicy socjalni czynią Polskę lepszą” – pod takim hasłem odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego
21 listopada 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uczcił Dzień Pracownika Socjalnego zapraszając na uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom socjalnym. Wśród zaproszonych gości znalazła się Pani Grażyna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
W uroczystości uczestniczyli minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka,
doradca prezydenta Joanna Staręga-Piasek, a także minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych.
Podczas przemówienia Prezydenta nie sposób było nie wspomnieć o Jacku Kuroniu, który 25 lat temu jako
minister pracy budował podstawy obecnego systemu opieki społecznej, „To były lęki ludzi, którzy stanęli
w obliczu ogromnego wyzwania i ogromnej odpowiedzialności, którzy stanęli w obliczu katastrofy”. Następnie minister pracy i polityki społecznej dodał, że „Jego misja i postać jest naszym patronem w ministerstwie pracy i polityki społecznej i myślę, że również patronem wszystkich pracowników socjalnych”.
Prezydent kierując słowa do zaproszonych gości wyznał, że to właśnie pracownicy socjalni są pomiędzy
ludźmi w najtrudniejszej sytuacji a państwem. Czasem sytuacja wymaga nie tylko interwencji, ale również sygnału, że człowiek nie jest sam przytaczając inicjatywę Jacka Kuronia rozdawania zupy podkreślał, że nie chodziło tylko o posiłek, ale przede wszystkim o to, aby ludzie wiedzieli i czuli, że nie zostaną
sami. Z kolei minister Wóycicka wspominając działalność Jacka Kuronia mówiła, że Polska obchodzi nie
tylko Dzień Pracownika Socjalnego, ale także 25 lat pomocy społecznej w wolnej Polsce. Podkreślała też
wagę zawodu pracowników socjalnych dla rodzin, dla polityki społecznej. – Pojawiły się nowe zagrożenia
społeczne, ale pomoc społeczna - ponieważ jest blisko ludzi - koncentruje się na osobie, na rodzinie, na
środowisku lokalnym, w którym one funkcjonują.
Prezydent podkreślał, że za każdym odznaczeniem kryją się ludzie, a czasami całe środowiska, które
czynią bardzo wiele dobrego. Dziękował za wszystkie zasługi, które czynią Polskę lepszą. - Ludzkie problemy nie zawsze można rozwiązać, ale zawsze można trochę pomóc - zaznaczył.
27 listopada 2014 roku Powiat Pleszewski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie oraz przy wsparciu Urzędu Gminy
w Czerminie zorganizował konferencję pn. „STOP wypieraniu się – Jestem sprawcą PRZEMOCY”. Tematem
przewodnim konferencji był aspekt przemocy w rodzinie, aby zrozumieć to zjawisko zaproszeni zostali prelegenci, którzy na co dzień zajmują się pomocą i wsparciem najbardziej potrzebujących. Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 – nowe regulacje w zakresie realizacji zadań
mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przedstawiła Zastępca Dyrektora Departamentu
Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Pani Marzena
Bartosiewicz. Pani Hanna Rozbicka – Winiecka – psycholog kliniczny oraz terapeuta ds. uzależnień zaprezentowała typologie i uwarunkowania osobowościowe sprawców przemocy w rodzinie, strategie działania
osób stosujących przemoc domową. O współczesnych tendencjach i podejściach w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie a dokładniej o realizowanych modelach programów oddziaływań korekcyjno
– edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie omawiali Pani Agnieszka Zachmann – certyfikowany
specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej oraz
Pan Piotr Wojnowski – certyfikowany superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej. Na koniec radca prawny Pan Mateusz Biadała zaprezentował regulacje prawne wobec sprawców przemocy w rodzinie. Nad całością konferencji czuwała Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Pani Grażyna Kaczmarek, która również pamiętała
o wcześniejszym świecie pracowników służb społecznych składając wszystkim zebranym gościom wyrazy
uznania i podziękowania za trudną, odpowiedzialną pracę oraz profesjonalne rozwiązywanie problemów
społecznych.
Konferencja organizowana i współfinansowana została w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Prze-
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ciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Patronat medialny objął tygodnik „Życie Pleszewa”.
Dbając o komfort i wygodę naszych najmłodszych gości. Przygotowany został KĄCIKU MALUCHA.
Kącik to nasz ukłon w kierunku tworzenia dobrego klimatu dla rodzin z dziećmi przebywających w Powiatowym Centrum. Ten mały projekt powstał dzięki inspiracji i wsparciu Fundacji Aktywności Lokalnej
w ramach projektu „Mam dziecko – pracuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (www.mamdziecko-pracuje.pl). Jednocześnie w proces jego tworzenia zaangażowali się SPONSORZY - lokalne podmioty - świadome społecznie i wrażliwe na potrzeby
rodzin: - Firma „Usługi stolarskie Grzegorz Borkowski”, ul. Zygmunta Starego 44, Pleszew (wykonanie
stoliczka i krzesełek) - Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, terapeuci i mieszkańcy (oznaczenie kącika
kolorowymi literkami).
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wspomagana jest dzięki Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju w Pleszewie (dawniej Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom
Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą). Podejmowane przedsięwzięcia koncentrowane są wokół
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, działalności wspierającej, charytatywnej pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen, przeciwdziałaniu bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, poradnictwie, działalności międzynarodowej, aktywności lokalnej, promocji i organizacji wolontariatu, wspieraniu organizacji
pozarządowych. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów adresowanych do wszystkich zainteresowanych
sportem, zdrowiem oraz zdrowym stylem życia.
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju jest stowarzyszeniem działającym przede wszystkim na terenie
Powiatu Pleszewskiego. Działa poprzez trzy podmioty:
1. Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego – oferuje szeroki asortyment sprzętu rehabilitacyjnego z którego korzystają osoby potrzebujące wsparcia w zakresie rehabilitacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wspiera działalność wypożyczalni niejednokrotnie pośredniczy w użyciu sprzętu rehabilitacyjnego swoim
klientom czy osobom zgłaszającym się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Centrum Wolontariatu – we wrześniu 2008 roku powstało Centrum Wolontariatu, które funkcjonuje
w ramach Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej. Centrum Wolontariatu prowadzi: Biuro Pośrednictwa Pracy dla wolontariuszy, promocję wolontariatu, szkolenia dla wolontariuszy
oraz kandydatów z instytucji, projekty wolontariacie.
3. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CID) – w ramach projektu „Akcelerator NGO” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich. Nacisk kładziony
na wiedzę i kwalifikacje doradców jest kwestią priorytetową dlatego, aby oferowane wsparcie było jak
najwyższej jakości i przełożyło się na efektywne funkcjonowanie. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju promuje zaangażowanie społeczne oraz wolontariat.
Zaangażowanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz członków Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie w pozyskiwanie dodatkowych środków w różnych konkursach
podnosi poziom świadczonych usług również tych, które są działaniami Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – akcja charytatywna. Każdego roku Powiatowe Centrum we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju organizuje akcję pomocy dla dzieci z rodzin potrzebujących
na terenie naszego powiatu. Korzystając z hojności lokalnych przedsiębiorców przygotowujemy świąteczne
prezenty dla naszych podopiecznych. W 2012 roku dla Przyjaciół Stowarzyszenia został przygotowany
spektakl z udziałem podopiecznych Ośrodka Wsparcia pt. „Pan Tadeusz – współcześnie”. Przedstawienie było niespodzianką dla oglądających, bowiem tradycyjne sceny kanonu narodowej literatury zostały
wzbogacone elementami współczesnymi, a przez to dodatkową dawką humoru (np. klucznik Gerwazy
otwierający drzwi domofonem). Formuła spektaklu oraz bogata scenografia są autorstwem pracowników
pleszewskiego Ośrodka Wsparcia.
Grażyna Kaczmarek
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Jednym z najistotniejszych wydarzeń zaistniałych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie było otwarcie
w roku 2012 pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu. Idea utworzenia pododdziału sięga 2008
roku, kiedy to zasygnalizowano Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej chęć utworzenia oddziału dla
mieszkańców domów pomocy społecznej uzależnionych od alkoholu. W odpowiedzi ministerstwo przyznało, iż zasadnym jest podjęcie pilotażowego działania, które pozwoli na praktyczne przetestowanie takiego
przedsięwzięcia z możliwością wdrażania go w innych regionach kraju. Podjęto jednocześnie współpracę
z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzięki, której udało się przeszkolić grupę
pracowników, która obecnie pracuje na oddziale. Przedsięwzięcie zostało włączone do harmonogramu zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 dzięki czemu uzyskano wsparcie finansowe na budowę
w łącznej kwocie 1.344.031,24 zł. Pozostało środki 1.068.733,24 pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych
Powiatu Pleszewskiego. Ponadto na wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół oddziału udało się
pozyskać 340.731,23 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz 148.600,00
zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do pomysłu stworzenia oddziału udało się włączyć zarówno
Samorząd Województwa Wielkopolskiego jak również Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego udało się stworzyć i wyposażyć nowoczesny obiekt przeznaczony do przyjęcia 32 osób z problemem alkoholowym. Jednocześnie
dzięki pomocy PARPA przeszkolono wszystkich pracowników pracujących na tym oddziale. Każdego roku
realizowane są również zajęcia superwizyjne dla kadry pododdziału.
W pododdziale są 32 miejsc w pokojach dwuosobowych z sanitariatami. Ponadto mieszkańcy mają
do dyspozycji: stołówkę, kuchenkę, pralnię, suszarnię, palarnię, miejsce dziennego pobytu oraz sale terapeutyczne: minisiłownia, kinezyterapia, pracownia małej poligrafii, stolarnia, pracownia plastyczna, sala
terapii grupowej.
Opracowany przez PARPA program terapeutyczny obejmuje czasowy okres pobytu mieszkańców w oddziale. Realizacją programu zajmuje się przeszkolony personel posiadający duże doświadczenie w pracy
z osobami chorymi psychicznie, jak i uzależnionymi od alkoholu. Prowadzone są spotkania indywidualne
i zajęcia grupowe z zakresu terapii uzależnień, a także spotkania społeczności, psychoedukacja i treningi.
Ponadto odbywają się tutaj także mityngi AA.
Celem działalności jest pobudzenie i wzmocnienie motywacji do zmiany modelu picia lub do abstynencji poprzez zwiększenie aktywności oraz odkrycie nowych i rozwijanie dotychczasowych zainteresowań.
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie z problemem alkoholowym zarówno w oddziale,
jak i po powrocie do macierzystego środowiska, ma pomóc mieszkańcom w odnalezieniu się w nowej
rzeczywistości.
Na potrzeby pododdziału jak również pozostałych mieszkańców domu zrewitalizowano tereny sportowe
i dzięki temu stworzono: boisko do plażowej piłki siatkowej, miejsce do gry w boule, kręgielnie, boisko do
piłki nożnej.
Jednocześnie Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie jest współorganizatorem szkoleń dla pracowników domów pomocy społecznej z terenu województwa wielkopolskiego, w których placówkach występuje
problem alkoholowy. Szkolenia te odbywały się w Rokosowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W czerwcu 2013 roku Powiat Pleszewski złożył wniosek w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych” Finansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.
Obszar tematyczny przedmiotowego konkursu to lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania
potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych.
Projekt, który został opracowany nosi nazwę „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. W ramach konkursu
PL07 złożono 585 wniosków. 456 aplikacji przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało poddanych ocenie merytoryczno-technicznej przy czym jedna aplikacja została wycofana przez wnioskodawcę na etapie
oceny merytoryczno-technicznej. Na liście rankingowej zaprezentowanej przez Departament Funduszy
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Nowy pododdział dla mieszkańców DPS uzależnionych od alkoholu

Europejskich Ministerstwa Zdrowia przedmiotowy wniosek znalazła się na 5 miejscu na 398 wniosków.
Wniosek otrzymał 133,5 pkt. na możliwych 136 pkt. z tego 93/93 pkt. z zakresu ochrony zdrowia oraz
40,5/43 pkt z zakresu finansów i zarządzania. Całkowita wartość projektu to 4.281.769 zł. W tym kwota
3.425.415 zł to uzyskane dofinansowanie (80%) natomiast 856.354 zł stanowi wkład własny (20%).
Pierwszym celem bezpośrednim projektu jest poprawa standardu działalności opiekuńczej oraz rozszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych w DPS w Pleszewie poprzez modernizację obiektu i doposażenie placówki w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Zagwarantowanie godnych warunków
mieszkaniowych pensjonariuszom, poprawa stanu części wspólnej obiektu oraz znaczne powiększenie bazy
sprzętowej, stanowi podstawowy warunek umożliwiający poprawę oferty skierowanej do osób starszych
i niesamodzielnych oraz rozszerzenie świadczeń DPS Pleszew.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu życia, bezpieczeństwa mieszkańców i moż-
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liwości rehabilitacji placówki dzięki:
- remontowi pomieszczeń mieszkalnych oraz części
wspólnych budynku wraz z instalacjami
- instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
- wykonania zabezpieczeń na klatkach schodowych
- likwidacji istniejących barier architektonicznych,
- wyposażeniu placówki w windę umożliwiającą samodzielną obsługę przez pensjonariuszy
- wprowadzeniu systemu jednego klucza – poprawiającego bezpieczeństwo i komfort użytkowników domu
- montaż nowoczesnego systemu przyzywowego pozwalającego na komunikację dźwiękową mieszkańców
z personelem
- zakupowi wysokiej jakości aparatury i urządzeń do
rehabilitacji
Poszerzenie oferty terapeutycznej o salę komputerową, salę doświadczania świata oraz gabinet
biofeedback.
Drugim celem projektu jest profilaktyka/przeciwdziałanie upadkom – jednej z bardzo częstych przyczyn osłabienia sprawności osób starszych. W ramach
profilaktyki upadków zaplanowane zostały następujące
działania:
- wyposażenie obiektu w poręcze oraz podłogi i maty
antypoślizgowe ułatwiające poruszanie się pensjonariuszy i znacznie ograniczające ryzyko upadków oraz
instalacja odpowiedniego oświetlenia w budynku,
- przeprowadzenie badań przesiewowych pod kątem
osteoporozy, cukrzycy oraz podwyższonego poziomu
cholesterolu i nadciśnienia, skierowanych do osób
powyżej 60 roku życia – zarówno mieszkańców DPS
Pleszew, jak też osób spoza placówki,
- przeprowadzenie szkoleń pod kątem profilaktyki
upadków dla osób opiekujących się osobami starszymi
i niepełnosprawnymi w domu.
Trzecim celem jest zapewnienie większego wsparcia
osobom starszym i niesamodzielnym oraz ich rodzinom
w bezpośrednim otoczeniu placówki. Rozszerzenie
działań DPS Pleszew w obszarze pomocy osobom
starszym i niesamodzielnym, również poza placówką,
zostanie umożliwione poprzez następujące działania:
- terenowe działania edukacyjne dla potencjalnych
klientów pomocy społecznej wraz z przekazywaniem
informacji osobom i rodzinom osób starszych o możliwości pomocy, dyżurach, poradach, ważnych telefonach itp.;
- uruchomienie wypożyczalni sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego;
- uruchomienie centrum teleopieki dla osób starszych
i niesamodzielnych – wraz z możliwością wizyty
domowej rehabilitanta oraz pielęgniarki w zakresie
edukacji i profilaktyki.
Czwartym celem bezpośrednim jest poprawa kwalifikacji i umiejętności personelu placówki. Poprawa

Pokoje i gabinety w nowym pawilonie do terapii
antyalkoholowej
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stanu opieki nad osobami wymagającymi wsparcia będzie możliwa dzięki dostarczeniu stosownej wiedzy
i umiejętności zarówno personelowi DPS Pleszew jak i osobom spoza placówki mającym bezpośredni
kontakt z osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz niesamodzielnymi. W ramach projektu planuje się
działania:
- uświadomienie i edukacja rodzin mieszkańców domu pomocy społecznej, motywowanie do wspólnego
spędzania czasu i uczestniczeniu w ich życiu;
- publikacja i dystrybucja materiałów dydaktycznych na temat standardów opieki długoterminowej oraz
konferencje dla rodzin osób starszych i niesamodzielnych;
- szkolenia dla pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego i opieki długoterminowej, szkolenie
z pierwszej pomocy;
- szkolenia dla pracowników rehabilitacji: ocena funkcjonalna narządu ruchu, diagnostyka fizjoterapeutyczna w schorzeniach narządu ruchu, masaż klasyczny w wybranych jednostkach chorobowych, diagnostyka
obrazowa narządu ruchu z zakresu diagnostyki obrazowej analizy i interpretacji opisów badań, szkolenia
z zakresu biofeedback.
Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie bieżącego roku a sam projekt będzie realizowany do
końca kwietnia 2016 roku.
W połowie 2014 roku Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie nawiązał współpracę z Abildsø Nursing
Home, Centrum Rozwoju Instytucjonalnych Form Opieki w Oslo. Instytucja ta podpisała porozumienie
o współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Pleszewie Celem współpracy jest znalezienie najlepszych
praktyk w zakresie usług świadczonych osobom starszym, zdobycie wiedzy na temat nowych metod pracy
i właściwych postaw, służących poprawie życia osób starszych.
W dniach od 20 do 24 października 2014 r., w Oslo odbyła się wizyta studyjna w Centrum Rozwoju
Instytucjonalnego i Opieki Domowej w Oslo w ramach projektu pt: „Wymiana doświadczeń i pomysłów
na temat najlepszych praktyk w zakresie świadczonych usług osobom starszym”. W wizycie wzięła udział
grupa pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, którzy na co dzień pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Wyjazd został dofinansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej
w ramach Programu PL07.
Wizyta obejmowała:
- Abildsø Nursing Home, Centrum Rozwoju Instytucjonalnych Form Opieki w Oslo. Zwiedzano dom seniora
świadczący opiekę całodobową, zapoznano się z systemem opieki długoterminowej w Norwegii,
- Kingos Gate Rehabilitation Center - temat przewodni dotyczył przebiegu profilaktyki pod kątem chorób
wieku starczego, głównie osteoporozy,
- Økern Nursing Home - zapoznano się z funkcjonowaniem domu opieki całodobowej dla osób z demencją,
- Langerund Nursing Home - Zakład Rehabilitacji. Uzyskano informacje na temat centrum teleopieki,
najnowszych technologii w pracy rehabilitacyjnej,
- Oslo and Akershus University. College and Department of nursing.
Wymiana doświadczeń dotyczyła również kształcenia pielęgniarek i opiekunów osób starszych, działalności centrum dziennego pobytu dla osób starszych, funkcjonowanie domu dla osób starszych z miejscami
krótkoterminowego pobytu oraz oddziałem dziennym dla osób starszych.
W ramach inwestycji dofinansowanych przez Powiat Pleszewski w latach 2010-2014 udało się m.in.
- w 2010 roku zakupić samochód marki Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych,
- w 2011 roku dofinansowano zakupy inwestycyjne (podgrzewacze ciepłej wody) oraz dofinansowano
budowę pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu,
- w 2013 roku sfinansowano sporządzenie studium wykonalności projektu dla programu PL07 oraz wykonanie przyłącza gazowego na potrzeby kuchni zakładowej,
- w 2014 roku sfinansowano zakup samochodu MELEX, remont windy towarowej, montaż urządzeń na
potrzeby kuchni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz termomodernizację i wymianę pokrycia
dachu pralni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku DPS w Pleszewie przy ul. Malińskiej.
Grzegorz Grygiel
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
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Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie
DPS w Fabianowie działa od stycznia 1973r. jako dom dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Obecnie dom zamieszkuje 101 mieszkanek od 18 roku życia w trzech budynkach: pałacu, pawilonie
i mieszkaniach tzw. „Arkadii”. DPS dysponuje 2 i 3 - osobowymi pokojami z pełnym węzłem sanitarnym
i działa w ramach osiągniętej standaryzacji dla domów pomocy społecznej. Wyposażony jest we wszystkie
niezbędne pracownie i pomieszczenia do prowadzenia rehabilitacji i szerokiego spektrum zajęć terapeutyczno-opiekuńczych. W ostatnich 4 latach podjęto szereg działań organizacyjnych w celu zapewnienia
mieszkankom ciągłej poprawy warunków zamieszkiwania. W związku z tym zostały wykonane następujące
zadania, które w sposób znaczący wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkanek:
1) Przeprowadzono rewitalizację zabytkowego parku i stawu na łącznej powierzchni 2,5 hektara. Koszt
realizacji tego zadania wyniósł 160.000,00 tyś. zł a pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu powiatu
i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Efekt tego
przedsięwzięcia to zrewitalizowane tereny zielone przeznaczone na rekreację mieszkanek domu.
2) Kawiarenka internetowa. Zorganizowanie kawiarenki internetowej wychodząc na przeciw oczekiwaniom
wielu mieszkanek zainteresowanych tą formą spędzania czasu wolnego. Koszt: 3.176,00 zł.
3) Wykonano również szereg prac remontowych takich jak: łazienki, stolarka okienna i drzwiowa, hol,
schody w budynku pałacu, remont drogi przeciwpożarowej, budowa drogi przeciwpożarowej na łączną
kwotę 203.056,68 zł z czego 50.000,00 zł zostało pozyskanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacje województwa.
4) Kotłownia. Zrezygnowano z bardzo drogiej w eksploatacji kotłowni olejowej i zostały zamontowane
kotły na eko-groszek. Kwota tej inwestycji 141.035,20 zł. Uzyskany efekt oszczędności w granicach
120.000,00 zł. w 2014 roku.
5) Kompleksowo została wyremontowana terapia zajęciowa, która służy do zajęć terapeutycznych wszystkich mieszkanek naszego domu. Wymieniono meble, odnowiono sprzęty, została wymalowana powierzchnia
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ścian. Koszt wyniósł 7.600,00 zł.
Efekt większe możliwości wykorzystania powierzchni terapeutycznej
dla nowych form zajęć prowadzonych z mieszkankami.
6) W budynku pałacu została wygospodarowana przestrzeń, którą
zamknięto ażurową bramą na kaplicę, służącą mieszkankom, ich
rodzinom, znajomym, oraz pracownikom jako miejsce kultu religijnego.
Ogólny koszt zorganizowania kaplicy
12.079,00 zł. Uzyskany efekt: udostępnienie wszystkim mieszkankom,
pracownikom, oraz gościom domu
korzystanie z praktyk religijnych
w oznaczonym miejscu jakim jest
kaplica.
7) Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze,
wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu
w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób
w nim przebywających.
Dom prowadzi również szereg
działań terapeutyczno-opiekuńczych
jako podstawową formę usprawnienia, podnoszenia jakości życia
oraz integracji i wypełniania czasu
wolnego. Oprócz takich od lat znaczących imprez jak: spotkania przy
jesiennych bukietach czy będące wizytówką domu zjazdy rodzin w tym
roku po raz pierwszy zrealizowano
projekt „Zielony dom”. W ramach
tego projektu odbyły się warsztaty
plastyczne, malarskie, kompozycji
ogrodowo-domowych, kwiatowych,
roślinnych, parkowych, konkursy
recytacji oraz wycieczki, pikniki i zabawy. Cel został zrealizowany, a
całości projektu zostanie oceniona
po jego zakończeniu.
Budżet DPS Fabianów w 2014r.
wynosił 3.252.527,00 zł (stan na
IX). Odpłatność za pobyt jednej
mieszkanki wynosiła 2.891,00 zł.
Michał Załustowicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie
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Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach stanowi jednostkę organizacyjną podległą
Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika z siedzibą w Krakowie, natomiast nadzór merytoryczny nad Domem sprawuje
Zarząd Powiatu Pleszewskiego. Dom liczy 56 mieszkańców. Są to chłopcy w różnym wieku i z różnym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Chłopcy są niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim. Dodać należy, iż u większości chłopców mamy do czynienia z tak zwaną niepełnosprawnością
sprzężoną. W Broniszewicach przebywają również chłopcy dotknięci dziecięcym porażeniem mózgowym,
MPD. Pomimo głębokiej niesprawności intelektualnej i niejednokrotnie słabo wykształconej mowy mieszkańcy Domu doskonale funkcjonują w towarzystwie innych i zdrowych osób. Większość z nich rozumie
sens prostych poleceń, nawiązuje kontakty emocjonalne i żywo interesuje się otoczeniem.
Chłopcy wraz z personelem tworzą niezwykłą i barwna wspólnotę składającą się z różnorodnych osób,
opartą na prawie wzajemnego zrozumienia, szacunku i miłości. Każdy tutaj jest chciany i akceptowany
takim, jaki jest. Każdy też chętnie dzieli się z drugimi „ tym darem, jaki każdy otrzymał” (1 P 4, 10). Podstawowym darem, jaki każdy z Mieszkańców Domu otrzymał, jest przede wszystkim posiadany stopień
niepełnosprawności.
Ów wspólnotowy wymiar życia w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach przejawia się przede
wszystkim w tym, że mieszkańcy Domu większość czasu spędzają w grupie, razem pracując, ucząc się czy
też odpoczywając. Jak każda zorganizowana grupa społeczna, posiadają też swoje prawa oraz obowiązki.
Część mieszkańców korzysta z zajęć szkolnych w Zespole Placówek Specjalnych a ci, którzy nie są objęci
obowiązkiem szkolnych biorą udział w szeregu zajęć związanych z prowadzoną na terenie DPS-u terapią
i rehabilitacją. W ramach rehabilitacji Mieszkańców prowadzona jest hipoterapia. Posiadamy własne konie,
z którymi kontakt jest bardzo ważny dla naszych podopiecznych.
W ramach projektu Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w przyszłość”: „Zdrowy i samodzielny przez ruch”, nasi Podopieczni mogą doświadczać kontaktu ze zwierzętami.
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Bliskość i ciepło zwierzęcia oraz ruch jaki odczuwają uczestnicy ma dobry wpływ na ich zdrowie. Zajęcia
hipoterapii prowadzi Sławomir Kasołka z pomocą chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wsparcia w Marszewie.
Mieszkańcy Domu w Broniszewicach biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych wyjazdowych m. in.
Stobnie i Sianożętach. Duże działanie terapeutyczne mają również wszelkie wyjazdy, w których chłopcy
chętnie biorą udział. Są to różnego rodzaju wyjazdy związane z krótkimi pobytami w innych ośrodkach
w ramach zabaw, czy imprez kulturalnych, oraz większe wycieczki mające na celu zapoznanie się z historią i geografią terenów nie tylko naszego kraju. Mieszkańcy bardzo lubią zwiedzać i poznawać nowe
miejsca. Wyjazd jest też dla nich szansą odpoczynku i zmiany środowiska, w którym żyją na co dzień.
W ciągu ostatnich czterech lat chłopcy z Broniszewic odwiedzili Kraków, Zakopane, Czechy, Białą Niżną,
Krynicę Górską, Poznań, Sandomierz …
W ostatnich czterech latach kilka razy zmieniały się Siostry sprawujące funkcje dyrektora Domu. Pożegnaliśmy s. Dyrektor Stanisławę Toczek, po której funkcję objęła Siostra Małgorzata Latawiec. Obecnie
funkcję dyrektora DPS-u w Broniszewicach pełni Siostra Dorota Krzesz.
Dużym zmartwieniem w tych latach jest dla nas coraz gorszy stan techniczny budynku w którym
chłopcy mieszkają, oraz skutki majowej wichury w 2014 roku. Budynek DPS-u wymaga natychmiastowego remontu. Rozpoczęty już został remont wieży i dachu pałacu, gdyż to wymaga natychmiastowej
interwencji. Sprawą priorytetową jest obecnie rozbudowa Domu, szczególnie jego części mieszkalnej,
która pozwoli na stworzenie godnych warunków życia naszym Mieszkańcom. Wszelkie prace związane
z remontem i bieżącym utrzymaniem Domu są realizowane ze środków pozyskanych przez kwesty i darowizny. Cały czas doświadczamy wsparcia ze strony życzliwych i bezinteresownych ludzi, którym nie jest
obojętny los naszych chłopców. Dzięki Fundacji PKO mamy drewnianą altanę, która będzie służyła naszym chorym Chłopcom do zajęć terapeutycznych oraz różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Dzięki
Zarządowi Myszynianki, Nałęczowianki i Buskowianki mamy wodę mineralną.
Dzięki Firmie «Vistula» i firmie REPABLO mamy w co ubrać naszych chłopców. Pomocy naszym
Mieszkańcom udzieliła Fundacja Polsat, Fundacja TVN „Nie jesteś sam”, Fundacja PGNiG I Fundacja WOŚP,dzięki którym mamy sprzęt rehabilitacyjny i środki do pielęgnacji najbardziej cierpiących
i chorych chłopaków. Sala Doświadczania Świata zyskała wyposażenie dzięki wsparciu Fundacji ROSA.
W ramach codziennej działalności współpracujemy z wieloma instytucjami na terenie powiatu i gminy. Współpracujemy ze szkołami w Broniszewicach, Czerminie, Pleszewie, ze środowiskowym Domem
Samopomocy w Czerminie, Dziennym Ośrodkiem Wsparcia w Pleszewie z Warsztatami Terapii Zajęciowej
w Nowolipsku, w Gizałkach, z Ochotniczą Strażą Pożarną, i z zaprzyjaźnionymi Domami Pomocy Społecznej. Jedną z większych imprez organizowanych w Broniszewicach jest Dzień Dziecka połączony ze
zjazdem rodzin naszych Mieszkańców. Jest to również doskonała okazja do spotkania w gronie Przyjaciół
i Dobroczyńców z naszym Domem współpracujących.
Dbamy też o podnoszenie kwalifikacji kadry naszego Domu. Pracownicy mają szansę udziału w szkoleniach
zewnętrznych. Jest również możliwość szkoleń wewnętrznych. W ramach Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego
odbywają się spotkania ze specjalistami z dziedziny psychologii i rehabilitacji. Niedawnym przedsięwzięciem było
szkolenie pt. „ Jak niwelować agresję słowną i fizyczną osoby z niepełnosprawnością intelektualna przebywającą
w DPS”, zorganizowane w naszym Domu przez Stowarzyszenie „Uśmiech Nadziei” w ramach projektu
współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Od kilku lat rozwija się w naszym Domu Wolontariat. W organizacji wolnego czasu mieszkańców pomagają
uczniowie, głównie Gimnazjum w Broniszewicach, ale także i starsi. Wolontariusze tworzą wspólnie z Mieszkańcami, tzn. grają w przedstawieniach, śpiewają, tańczą. Wspólnie wyjeżdżali na Spotkanie Młodych na
Lednicy. Biorą też udział w imprezach organizowanych na terenie DPS-u. W tym roku wolontariusze zorganizowali Dzień Pracownika Socjalnego dla wszystkich pracowników DPS-u. Głównym zadaniem wolontariuszy
jest nawiązanie relacji z podopiecznymi i znalezienie wspólnego” języka” przez zwykłe codzienne czynności
i organizowanie czasu wolnego.
Dom w Broniszewicach nie jest dla chłopaków mieszkających tu tylko i wyłącznie budynkiem, ale
czymś więcej. Miejscem, gdzie żyją, gdzie dobrze się czują, gdzie mają swoich bliskich. Tutaj znaleźli
swoją rodzinę, z którą przeżywają swoją codzienność.
s. Regina Dorota Krzesz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Broniszewicach
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Polityka rynku pracy w latach 2011 - 2014
Zadania państwa w obszarze polityki rynku pracy, w tym w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn. zm.). Instytucjami rynku pracy
realizującymi zadania określone w ustawie są przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia. Tworzą je
organy zatrudnienia wraz powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra
właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
Zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizują powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych wykonują powiatowe urzędy pracy poprzez rejestrację, świadczenie usług poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej, przedstawianie propozycji zatrudnienia, szkoleń, itd. Wypłacają również zasiłki
dla bezrobotnych oraz pozyskują i gospodarują środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobociu
i działania na lokalnym rynku pracy.
Powiatowe urzędy pracy z końcem maja 2014r. stanęły w obliczu zmian wprowadzonych nowelizacją
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany dotyczą wielu aspektów działalności
służb zatrudnienia – metod pracy z klientami, dostępnych form pomocy, a także zasad przyznawania środków finansowych. Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy otrzymały indywidualnego doradcę,
którego zadaniem jest prowadzenie klienta przez cały okres zarejestrowania. Jedną z większych zmian jest
również wprowadzenie profilowania osób bezrobotnych. Ustawodawca przewidział trzy profile pomocy:
- I profil pomocy – osoby aktywne zawodowo, które są przygotowane i mają odpowiednie kwalifikacje,
doświadczenie i umiejętności do tego, aby znaleźć pracę bez angażowania środków Funduszu Pracy.
- II profil pomocy obejmuje natomiast osoby oddalone od rynku pracy, wymagające wsparcia ze strony
powiatowego urzędu pracy.
- III profil pomocy to osoby wykluczone, czyli takie, które nie są zainteresowane formami wsparcia określonymi w ustawie.
Nowelizacja ustawy dała również urzędom pracy szereg nowych instrumentów, których zamysłem była jeszcze
bardziej skuteczna niż dotychczas aktywizacja osób bezrobotnych na rynku pracy. Ułatwiono pracodawcom i przedsiębiorcom dostęp do pomocy oferowanej im przez urzędy pracy poprzez traktowanie przekazywanych im środków
za pomoc de minimis. Oprócz dotychczasowych form pomocy pracodawcom i przedsiębiorcom, wprowadzono nowe, takie jak:
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- utworzenie Krajowego Funduszu
Szkoleniowego – z którego będą pracodawcom przyznawane środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego
zarówno pracownikom, jak i samemu
pracodawcy,
- refundacja składek na ubezpieczenia
społeczne za zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego
pracę po raz pierwszy,
- dofinansowanie wynagrodzenia za
zatrudnionego bezrobotnego w wieku
50 plus,
- pożyczki na utworzenie stanowiska
pracy lub podjęcie działalności gospodarczej oraz finansowanie ze środków Funduszu Pracy usług doradczych i szkoleniowych dla osób, którym
przyznano pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.
W znowelizowanej ustawie szczególny nacisk położono na aktywizację osób młodych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Dla tej grupy bezrobotnej wprowadzono nowy instrument w postaci bonów:
- bony stażowe - będące gwarancją skierowania bezrobotnego na podstawie indywidualnego planu
działania do odbycia stażu u wskazanego przez niego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. W ramach bonu stażowego finansowane są koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu
oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
- bony szkoleniowe – będące gwarancją skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz
zapewnienie opłacenia kosztów, związanych z podjęciem szkolenia na podstawie indywidualnego planu działania, po uprawdopodobnieniu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
po odbyciu szkolenia,
- bony zatrudnieniowe – będące dla pracodawców gwarancją refundacji części kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd
pracy przyznał ten bon, z zobowiązaniem zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy,
bony na zasiedlenie – pozwalające na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, po spełnieniu określonych w ustawie warunków.
Według stanu na 30.11.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie zarejestrowane były 2234
osoby bezrobotne, w tym 1343 kobiety i 252 z prawem do zasiłku, co stanowi odpowiednio 60,12% i
11,28% ogółu bezrobotnych.

Stopa bezrobocia w Powiecie Pleszewskim w latach 2011-2014

12,6%

13%

13,7%
9,3%

2011

2012

2013

Źródło: Dane własne Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. *)- stan na 31.10.2014r.
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Struktura bezrobocia w Powiecie Pleszewskim
(stan na 30.11.2014r.)

Liczba osób bezrobotnych
Ogółem
Z tego:
Z prawem do zasiłku
Zamieszkali na wsi
Osoby do 25 roku życia
Osoby pow. 50 roku życia
Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby niepełnosprawne

2.234
252
1.486
560
361
1.150
136

Źródło: Dane własne Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Kształtowanie się poziomu bezrobocia w Powiecie Pleszewskim
w latach 1990 – 2014

Źródło: Dane własne Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. *)- stan na 30.11.2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie znacznie intensyfikuje swoje działania na polu pozyskiwania
środków finansowych, w tym środków europejskich. Działania te mają na celu objęcie aktywnymi formami
zatrudnienia, jak największej liczby osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W analizowanym okresie lat
2011-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał ogółem 38.201.260 zł, w tym 15.643.360.
zł stanowiły środkiz Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki unijne pozyskane zostały w ramach
projektu systemowego „Lepsza praca” Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota
7.196.390 zł) oraz w ramach projektów konkursowych (kwota 8.446.970 zł). Kwota wydana na zasiłki
wyniosła 18.537.000 zł.
Projekt systemowy „Lepsza praca” w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizowany jest w latach 2008 - 2014. W projekcie udział brały osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach tych środków osoby bezrobotne zostały skierowane na szkolenia, staże, wypłacone zostały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

59

POWIAT PLESZEWSKI - IV kadencja samorządu powiatowego 2010-2014
W analizowanym okresie zaktywizowanych zostało 1015 osób
bezrobotnych.
Na uwagę zasługuje fakt, że
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie jako jedyny urząd pracy w Południowej Wielkopolsce
w 2012r. podpisał umowę na
realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt „Mikroprzedsiębiorca” realizowany był na przestrzeni
lat 2012-2013. Wartość projektu Inauguracja projektu Klubu Młodych Przedsiębiorców na wyjazdowym
wyniosła 2.111.700 zł. Wsparcie posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie spółki FAMOT
przeznaczone było dla 150 osób
bezrobotnych – mieszkańców powiatu pleszewskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które zostały przeszkolone, a następnie 108 z nich otrzymało jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej. W latach 2013 - 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie realizuje
niemalże bliźniaczy projekt pod nazwą „Własny biznes” Wartość tego projektu wyniosła 2.766.200 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ze szczególną troską wspiera aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych. Jako jedyny Urząd w Wielkopolsce otrzymał środki w wysokości 1.266.620 zł na
projekt „Bez barier” w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/6.1.1/2/11 współfinansowanego z EFS
w ramach PO KL, Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. W ramach wsparcia 165 niepełnosprawnych osób bezrobotnych objętych zostało pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym oraz zostało
skierowanych na szkolenia, a 100 osób na staże. Podkreślić należy, że projekt miał charakter partnerski.
Za realizację w pełni odpowiedzialny był Lider – Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, zwłaszcza w zakresie
rozliczania projektu, a także obowiązków w zakresie sprawozdawczości i kontroli. Partnerowi – Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie powierzona została pomoc w prowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnej, pomoc w prowadzeniu rekrutacji, współorganizacja warsztatów, dyżury w ramach pośrednictwa pracy.
Lata 2011 - 2014 to dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie projekty nie tylko wspierające rozwój
lokalnej przedsiębiorczości, czy aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, ale i również pomoc skierowana dla osób 50 plus. Przejawem dbałości o tę grupę osób bezrobotnych jest projekt „Aktywni Młodzi
Duchem” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Działanie
6.1 Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Projekt o wartości 2.302.450 zł realizowany jest w latach 2013 - 2014.
W przewidzianych formach wsparcia, tj. szkoleniach, stażach i robotach publicznych łącznie udział wzięło
140 osób.
Jedną z podstawowych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie jest pośrednictwo pracy. Działalność
pośrednictwa polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Zdając sobie
sprawę, iż jakość i charakter współpracy między urzędem pracy a pracodawcami stanowi jeden z zasadniczych
czynników determinujących skuteczność działań na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd
Pracy w Pleszewie dążył do systematycznego podnoszenia standardów tej współpracy. W tym celu PUP
Pleszew nawiązał kontakty zarówno z przedsiębiorstwami lokalnymi, jak i o zasięgu krajowym działającymi
nie tylko na lokalnym rynku pleszewskim. Obecnie baza firm obejmuje niemal 3400 podmiotów gospodarczych, dla których PUP Pleszew prowadzi Kartę pracodawcy, czyli dokument przedstawiający zarówno
aktualny stan współpracy, jak i historię wzajemnych kontaktów, począwszy od momentu jej nawiązania.
W latach 2011 - 2014 pracodawcy zgłosili łącznie 9632 oferty pracy, z czego oferty pozyskane przez
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Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w wyniku funkcjonowania pośrednictwa zewnętrznego stanowią
ponad 40 % tej liczby. W tym miejscu trzeba zauważyć, że obszarem zainteresowania pośrednictwa był
nie tylko teren powiatu pleszewskiego, ale i powiaty ościenne (kaliski, ostrowski, krotoszyński, jarociński) Warto również podkreślić, że powiat pleszewski znajduje się w pierwszej dziesiątce w województwie
wielkopolskim biorąc pod uwagę ilość pozyskanych ofert pracy.
Istotnym zadaniem samorządu powiatu jest również wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zarówno firm nowopowstających, jak i przedsiębiorstw już działających na lokalnym rynku. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie kreuje
tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, jak
i refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. W latach 2011 - 2014 udzielono
osobom bezrobotnym 457 dotacji oraz przyznano 292 stanowiska pracy przedsiębiorcom z powiatu pleszewskiego (stan na 30.11.2014r.). Ponadto stymulując tworzenie miejsc pracy w analizowanym okresie
skierowano 194 osoby na roboty publiczne, oraz 27 osób na prace interwencyjne.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacje
stanowisk pracy w latach 2011-2014
Rok
2011
2012
2013
2014*
RAZEM:

Dotacje
11
181
110
155
457

Ilość osób objętych wsparciem
Stanowiska pracy
15
169
47
61
292

Źródło: Dane własne Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.
*)- stan na 30.11.2014r.

Istotną częścią współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie z przedsiębiorcami są organizowane giełdy pracy. Stanowią one ważny element pośrednictwa pracy pozwalający na przeprowadzenie
procesu rekrutacji zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Jest to działanie bardzo efektywne bowiem
umożliwia bezpośredni kontakt pracodawcy z dużą liczbą kandydatów do pracy oraz wybór osób, których
kwalifikacje i doświadczenie są najbardziej zgodne z wymaganiami pracodawcy. PUP Pleszew gwarantuje
pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie pracy (m.in. na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej
urzędu), wyselekcjonowanie i zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób oraz pomoc w przeprowadzeniu
giełdy. W latach 2011-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie zorganizował 14 giełd pracy, w których
udział wzięło 527 osób. Osobom biorącym udział w giełdach pracy oferowano pracę na stanowiskach:
sprzedawca, magazynier, księgowy, specjalista do spraw kadr, doradca klienta, kelner, sprzątaczka, spawacz, murarz, pracownik ochrony. Bezpośrednim efektem giełd pracy było zgłoszenie 63 podjęć pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie od wielu lat prowadzi refundacje kosztów przejazdu lub zakwaterowania. Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem osób podejmujących pracę. Refundacja
kosztów przejazdu lub zakwaterowania mobilizuje oraz zachęca osoby bezrobotne do poszukiwania oraz
podjęcia pracy lub stażu poza granicami powiatu pleszewskiego. Jest to szczególnie istotne w sytuacji
braku miejsc pracy w naszym powiecie dla kobiet, osób mieszkających na wsi oraz po studiach. Obecnie spośród osób korzystających z refundacji kosztów przejazdu najwięcej dojeżdża do Kalisza, Ostrowa
Wielkopolskiego i Poznania. Dla gospodarki lokalnej duże znaczenie ma fakt, iż mieszkańcy powiatu tam
zarabiają, a tu wydają pieniądze i płacą podatki.
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Usługami rynku pracy stanowiącymi inwestycje w kapitał
Zwrot kosztów przejazdu lub
ludzki powiatu pleszewskiego i jednocześnie pozwalającymi
zakwaterowania w latach
na zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
2011-2014
bezrobotnych są szkolenia i studia podyplomowe. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2011 – 2014
Ilość osób objętych
Rok
skierował na studia podyplomowe 46 osób bezrobotnych.
wsparciem
Szkolenia realizowane były w formie indywidualnej po przed2011
120
stawieniu przez osobę bezrobotną gwarancji zatrudnienia
2012
110
lub grupowej pod potrzeby rynku pracy. W latach 2011-2013
2013
174
skierowano na szkolenia 1259 osób, z czego 65% (815 osób)
2014*
175
podjęło pracę w trakcie lub po zakończeniu formy wsparcia.
Do końca sierpnia 2014r. natomiast udział w szkoleniach
Źródło: Dane własne Powiatowego Urzędu
wzięło już 329 osób.
Pracy w Pleszewie.
*)- stan na 30.11.2014r.
Szkolenia indywidualne realizowane były m. in. w obszarze: asystent rodziny, strażak, inspektor ppoż., spawacz MAG
TIG, ADR, prawo jazdy C lub CE, kwalifikacja wstępna, pilarz, kierowca wózka jezdniowego. Natomiast
szkolenia grupowe obejmowały m.in. zakres: operator koparko – ładowarki, spawacz, kosmetyczka, bukieciarstwo, sprzedawca plus kasa fiskalna, opiekun osób zależnych z j. niemieckim, księgowość, ABC
Przedsiębiorczości, brukarz, kurs komputerowy, konserwator terenów zielonych, pomoc kuchenna, monter
zabudowy i robót wykończeniowych.
Niewątpliwie ważnym instrumentem pozwalającym na zdobycie nowych umiejętności i przede
wszystkim nabycie doświadczenia na rynku pracy jest staż. Ten rodzaj wsparcia kierowany jest do
osób będących w szczególnej sytuacji, w tym m.in. osób długotrwale bezrobotnych, osób do
30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, oraz osób niepełnosprawnych. W latach 2011 – 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie skierował do odbycia stażu 1.470 osób bezrobotnych. Ponadto
nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z końcem maja br. wprowadzono
nowy instrument – bon stażowy. Istotną zmianą jest tutaj fakt, że to osoba bezrobotna do 30 roku życia
wychodzi z inicjatywą odbycia stażu, a nie jak to ma miejsce w przypadku stażu podmiot go organizujący.
Nowinką jest również premia wypłacana temu organizatorowi stażu, który po jego zakończeniu zatrudni
osobę bezrobotną na okres minimum 6 miesięcy. Do tej pory przyznano 120 bonów stażowych osobom
do 30 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie poza realizacją zadań
Staże w latach 2011-2014
ustawowych od kilku lat prowadzi autorskie programy. PierwIlość osób objętych
szy z nich pod nazwą „Młode Wilki” skierowany jest do osób
Rok
wsparciem
bezrobotnych do 25 roku życia z wykształceniem średnim,
2011
298
zawodowym oraz gimnazjalnym. Program ma na celu szeroko
pojętą aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy. W trak2012
411
cie spotkań mobilizujemy młodych ludzi przede wszystkim
2013
425
do aktywnego poszukiwania pracy. Na spotkaniach informuje2014*
456**
my o możliwościach wsparcia oferowanego przez Urząd Pracy,
Źródło: Dane własne Powiatowego Urzędu Pracy
tak aby nie przyzwyczajać młodych do bycia bezrobotnymi.
w Pleszewie.
Istotą programu „Młode Wilki” jest uświadomienie młodym lu*)- stan na 30.11.2014r.
dziom wagi aktywnego poszukiwania pracy. Drugi z autorskich
**)-staże:336, bony stażowe:120
programów „Star” powstał na bazie doświadczeń zdobytych
podczas realizacji projektu „Młode Wilki”. Zajęcia z osobami z wykształceniem wyższym polegają na zmobilizowaniu tej szczególnej grupy do poszukiwania pracy oraz wpojeniu zasady mobilności nie tylko geograficznej, ale i dotyczącej zmiany zawodu. Uczestnicy określają własną motywację i swoje szanse na znalezienie
zatrudnienia. Ćwiczą umiejętności interpersonalne, pracę w grupie oraz wystąpienia publiczne. Poruszane
są również zagadnienia z Kodeksu Pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie aktywizacji zawodowej, promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia. Wykonując te działania wykorzystuje szereg usług
i instrumentów jakie przewidziano w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Lata 2011
- 2014 to wykorzystanie zarówno „starych”, sprawdzonych metod i narzędzi aktywizacji osób bezrobotnych,
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takich jak m.in. szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy, jak i sięgnięcie do nowych możliwości, jakie daje znowelizowana ustawa.
W ciągu kilku miesięcy obowiązywania zapisów ustawy Powiatowy Urząd Pracy z wielkim zapałem wziął się
do wdrażania nowych instrumentów, w tym w szczególności bonów stażowych, bonów szkoleniowych, refundacji składek na ubezpieczenie za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył
50 rok życia, czy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Biorąc pod uwagę zaangażowanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w realizację form wsparcia, zindywidualizowane podejście
doradców klienta do osób bezrobotnych, wielkość i zróżnicowany charakter realizowanych projektów jak i wysokość pozyskanych środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
w latach 2011 - 2014 stwierdzić należy, że polityka samorządu powiatu w obszarze rynku pracy odnosi sukces, czego bezpośrednim przejawem jest systematyczny spadek liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie jako bezrobotne. Stopa bezrobocia kształtuje się bowiem obecnie na poziomie najniższym od kilku lat. Poprzez wzrost zatrudnienia
i ograniczenie skutków bezrobocia podjęte działania wpisują się natomiast w realizację celów zawartych
w „Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007 – 2015”.
Piotr Janiak
Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
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Zestawienie najważniejszych inwestycji
realizowanych przez Wydział Inwestycji
Lp. Rodzaj inwestycji - nazwa zadania
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia
Kadr dla Przemysłu):
Budynek A, etap I / roboty wykończeniowe (I część budynku z biurami i pracownią
mechaniki samochodowej powstała w stanie surowym w X 2009r.)
Budynek A, etap II / stan surowy zamknięty (II część budynku - pracownie spawalnictwa i ślusarstwa)
Budynek A - etap II / roboty wykończeniowe
Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu
„Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Hallera w Pleszewie
Budowa kompleksu sportowego składającego się z boiska piłkarskiego i boiska
wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Zielonej 3 w Pleszewie
Termomodernizacja poddasza budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pleszewie
przy ul. Poznańskiej 79
Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie
- renowacja zbiornika wodnego
Termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego
w miejscowościach Pleszew oraz Marszew:
Termomodernizacja budynku „A” Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
Termomodernizacja budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie
Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie
Termomodernizacja budynku „D” Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
Termomodernizacja budynku „C” Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych
w Pleszewie
Termomodernizacja budynku „D” Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych
w Pleszewie
7. Przebudowa i remont kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania obiektów
Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie
8. Przebudowa budynku socjalno - technicznego na stadionie w Marszewie na
pracownię techniczną oraz salę zajęć sprawnościowych „MOW-ik” dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie)
9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu pralni
Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
10. Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie
przy ul. Poznańskiej 38. Remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania,
klatek schodowych i korytarzy oraz elewacji budynku
11. Montaż urządzeń na potrzeby kuchni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy Placu Wolności im. Jana
Pawła II nr 5
12. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych rolnych i leśnych o nawierzchni tłuczniowej w ramach projektu pn. „Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, Gmina
Chocz, Powiat Pleszewski”

Wartość zadania

Okres
realizacji

328.961,15 zł

2010 r.

217.279,88 zł

2010
- 2011 r.
311. 438,72 zł 2011 r.
1.150.066,70 zł 2010
- 2011r.
919.342,42 zł
2011 r.
146.509,072 zł

2011 r.

135.941,22zł

2011 r.

461.825,86 zł

2012 r.

117.257,36 zł

2012 r.

144.703,65 zł
278.318,45 zł
300.228,10 zł

2012 r.
2012 r.
2013 r.

134.567,93 zł

2013 r.

99.840,13 zł

2013 r.

129.350,20 zł

2013 r.

109.969.09 zł

2013 r.

146.164,97 zł

2014 r.

1.993.678,81 zł 2014 r 2015 r.
111.371,26 zł

2014 r.

500.265,53 zł

2014 r.

Danuta Witczak
Naczelnik
Wydziału Inwestycji, Strategii i Rozwoju
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ROZDZIAŁ III
„Orlik” w Zespole Szkół Technicznych
przy ul. Zielonej w Pleszewie

Boiska typu „Orlik” przy ul. Hallera
w Pleszewie
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Termomodernizacje obiektów publicznych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu
„System Zielonych Inwestycji”
Budynek „A” Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Budynek „D” Starostwa
Powiatowego

Zarząd Dróg Powiatowych
przy ul. Hallera
w Pleszewie
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Powiatowy Urząd Pracy
przy ul. Wyspiańskiego
w Pleszewie

ROZDZIAŁ III
Nowy obiekt dydaktyczno-warsztatowy
Centrum Kształcenia Praktycznego

W 2014r. rozpoczęła się rewitalizacja budynku
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
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Inwestycje drogowe
Rada Powiatu IV kadencji, podobnie jak Rada II i III kadencji za priorytetowe zadanie uznała poprawę stanu dróg powiatowych.
W latach 2011-2014 zrealizowano szereg inwestycji drogowych, polegających na przebudowie i
modernizacji dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ogółem w tym okresie zmodernizowano i przebudowano prawie 50 km dróg, wybudowano i przebudowano ponad 22 km chodników, wybudowano
ponad 4,5 km ciągów pieszo - rowerowych oraz zmodernizowano najdłuższy most. Łącznie w ostatniej
czterolatce na inwestycyjne zadania drogowe wydano 37.004.000 zł. W kwocie tej udział środków
Powiatu wynosi 17.373.000 zł, co stanowi 47 %. Pozostałe środki na sfinansowanie zrealizowanych
inwestycji pochodziły z gmin, na obszarze których realizowane były zadania oraz dotacji unijnych i
rządowych. Dzięki porozumieniom z burmistrzami i wójtami powiat pozyskał w sumie 3.743.000
zł, co stanowi 10 % wartości zrealizowanych inwestycji, głównie na budowę i przebudowę chodników. Na pozostałe środki składają się: środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. „Schetynówki”) w kwocie 6.198.000 zł, co stanowi niemalże 17% oraz środki Unii
Europejskiej, pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 w wysokości 9.690.000 zł, czyli 26 % wartości zrealizowanych inwestycji.
Do największych inwestycji drogowych w tym okresie należały:
Projekty zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO);
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P Pleszew - Dobrzyca na odcinku od Fabianowa do Dobrzycy o długości 6,1 km (jako część 2 etapu I przebudowy ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew
- Dobrzyca - granica z powiatem krotoszyńskim),
2) Przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew na odcinku o długości 6,3 km od Czermina do Pleszewa wraz z ul. Marszewską w ciągu tej drogi (tj. etap III przebudowy ciągu dróg powiatowych Grab
- Pleszew - Dobrzyca - granica z powiatem krotoszyńskim),
3) Przebudowa drogi nr 3090P Gizałki - Wierzchy o długości 5,5 km.
Projekty zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL);
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew o długości 6,97 km,
2) Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa II o długości 3,35
km,
3) Przebudowa drogi 4334P na odcinku Pleszew - Prokopów (ul. Prokopowska) o długości 2,8 km,
4) Przebudowa ul. Lipowej i ul. Reja w Pleszewie
5) Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Podgórnej w Pleszewie.
Najważniejsze zrealizowane inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa to: budowa chodnika
w Broniszewicach (gm. Czermin), budowa chodników w Galewie, Koźmińcu, ulicach: Jarocińskiej,
Parkowej i Krotoszyńskiej w Dobrzycy (gmina Dobrzyca), Budowa chodnika w Gizałkach (gmina Gizałki), budowa chodnika w Tursku, Kajewie, na odcinku Gołuchów – Jedlec (gmina Gołuchów), budowa
chodników w Kowalewie, Grodzisku, Taczanowie Drugim, Sowinie Błotnej, Zawidowicach, Prokopowie ( gmina Pleszew) oraz przebudowa chodników przy ulicach: Kochanowskiego, Reja, Lipowej, B.
Krzywoustego, Podgórnej i Prokopowskiej w Pleszewie.
Pozostałe zadania drogowe to: przebudowa ulic Zamkowej i Malińskiej w Pleszewie, przebudowa
ulicy Dworcowej w Kowalewie, wykonanie nowych nawierzchni w Nowolipsku (gmina Chocz), Broniszewicach, Wieczynie i Żegocinie (gmina Czermin), w Sośnicy, Czarnuszce, Galewie, na ulicach Parkowa i Koźmińska w Dobrzycy (gmina Dobrzyca), w Tursku, w Bielawach, w Kościelnej Wsi (gmina
Gołuchów), w Zawidowicach, Zawadach, Lenartowicach i Sowinie Błotnej (gmina Pleszew).
W 2014 roku rozpoczęła się modernizacja mostu na rzece Prośnie w Choczu w ciągu drogi powiatowej
nr 4334P. Inwestycja będzie kosztować 1.150.000 zł, w tym 759.500 zł pochodzi ze środków powiatu,
a 390.500 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
We wrześniu 2014r. zostały złożone w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu dwa
wnioski o dofinansowanie w ramach NPPDL: na przebudowę ul. Kilińskiego w Pleszewie (przedłużenie
ul. Prokopowskiej) oraz przebudowę drogi powiatowej Szymanowice - Gizałki. Do realizacji w 2015
roku zakwalifikował się projekt dotyczący drogi Szymanowice - Gizałki.
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ROZDZIAŁ III
Zarząd Dróg Powiatowych opracowuje dokumentację techniczną kolejnych inwestycji, planowanych na najbliższe lata: przebudowę drogi
Krzywosądów - Kuchary, przebudowę drogi Dobrzyca - Koryta, budowę chodnika w Zielonej
Łące oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Lipowej, Malińskiej, 70 Pułku Piechoty i Armii
Poznań w Pleszewie.

Przebudowany
niebezpieczny zakręt
w Kowalewie

Halina Meller
Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

Wyremontowany most w Fabianowie

Przebudowa drogi powiatowej Pleszew - Fabianów - Dobrzyca (2010-2011r.)
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Układanie chodnika w Marszewie

Przebudowa drogi powiatowej Pleszew - Czermin - Grab (2010 - 2011r.)

Deptak z Pleszewa do Marszewa

Budowa chodnika w Czerminie

Roboty drogowe na ul. Marszewskiej

Nowa nawierzchnia ul. Marszewskiej w Pleszewie
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ROZDZIAŁ III
Przebudowa drogi powiatowej
Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew
(2013r.)

Remont ul. Malińskiej i budowa ronda (2011r.)

Wyremontowana droga
Nowa Wieś - Taczanów II (2011r.)

Wylewanie asfaltu na drodze Lenartowice - Rokutów (2014r.)
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Przebudowa ul. Lipowej i ul. Reja w Pleszewie (2012r.)
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ROZDZIAŁ III
Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Podgórnej w Pleszewie (2013r.)

Modernizacja mostu na rzece Prośnie w Choczu (2014r.) w ciągu drogi Pleszew - Chocz
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Modernizacja drogi Pleszew - Chocz
na odcinku Pleszew - Prokopów / ul. Propokowska (2014r.)
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ROZDZIAŁ III

Gospodarka nieruchomościami
Samorząd powiatowy realizuje zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami zarówno w odniesieniu
do nieruchomości będących własnością Powiatu Pleszewskiego, jak również w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
Powiatowy zasób nieruchomości
Według stanu na dzień 13.08.2010 r. Powiat Pleszewski posiadał udokumentowane prawo własności
do 449 ha. Obecnie Powiat Pleszewski jest właścicielem gruntów o łącznej pow. 495 ha. W stosunku do
2010 r. nastąpił więc przyrost powierzchni o ok. 10%.
Powiatowy zasób nieruchomości na przestrzeni lat:
2002 r.

2006 r.

2010 r.

2014 r.

35 ha

294 ha

449 ha

495 ha

*zestawienie obejmuje nieruchomości, w stosunku do których powiat posiadał udokumentowane prawo własności

Zwiększenie powiatowego zasobu nieruchomości wynika przede wszystkim z procesu regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe. Obecnie Powiat Pleszewski posiada uregulowany
stan prawny, potwierdzony wpisami w księgach wieczystych, w stosunku do 329 ha gruntów pod drogami
powiatowymi.
W okresie IV kadencji Powiat Pleszewski zarówno nabywał jak i zbywał nieruchomości wchodzące
w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
Aktem notarialnym z dnia 29 października 2012 r. Powiat Pleszewski przekazał na rzecz Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o. nieruchomość niezabudowaną położoną w Pleszewie,
oznaczoną jako działki nr 2976/2 i 3047/4 o łącznej pow. 0,2331 ha. Nieruchomość wniesiona została
do spółki jako aport rzeczowy na podwyższenie kapitału zakładowego PCM w Pleszewie Sp. z o. o. Przekazanie tej nieruchomości umożliwiło PCM w Pleszewie Sp. z o. o. realizację na tym terenie inwestycji
polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców.
Istotnym zadaniem w zakresie gospodarki nieruchomościami była również zmiana granic administracyjnych powiatu pleszewskiego, która nastąpiła na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca
2012 r. Na skutek zmiany granic powiatu część drogi powiatowej, będącej dotychczas własnością Powiatu Pleszewskiego, położonej w Pieruszycach, gm. Czermin, włączona została do obrębu geodezyjnego
Sierszew, gm. Żerków i tym samym znalazła się w granicach administracyjnych powiatu jarocińskiego.
W związku z powyższym, umową darowizny z dnia 7 lutego 2013 r. Powiat Pleszewski przekazał Powiatowi Jarocińskiemu własność tego odcinka drogi powiatowej (tj. działki położone w miejscowości Sierszew,
gm. Żerków, oznaczone nr 253 i 264/1 o łącznej pow. 0,6287 ha).
W dniu 4 września 2013 r. Powiat Pleszewski otrzymał od Miasta i Gminy Pleszew w drodze darowizny
nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie przy ul. Św. Ducha oznaczoną jako działki nr 637/3,
637/4 i 626/9 o łącznej pow. 938 m2. W ten sposób uwieńczone zostały kilkuletnie starania samorządu
powiatowego o nabycie tego gruntu w celu umożliwienia dojścia i dojazdu do boiska ,,Orlik” oraz do Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych od ul. Św. Ducha.
W okresie IV kadencji władze Powiatu rozpoczęły również proces porządkowania struktury własnościowej
nieruchomości powiatowych w miejscowości Marszew, gm. Pleszew. Na skutek zaszłości historycznych,
związanych głównie z przekształceniami oraz zmianami organizacyjnymi podmiotów wykonujących funkcje
właścicielskie w stosunku do gruntów po dawnym majątku ziemskim w Marszewie, wytworzyła się złożona
struktura własnościowa znacznie utrudniająca właściwe gospodarowanie tymi nieruchomościami.
W latach 2013-2014 w trybie przetargów nieograniczonych wydzierżawiono na kolejne lata grunty
rolne położone w Marszewie o łącznej pow. 92,0610 ha, będące własnością Powiatu.
Natomiast aktem notarialnym z dnia 31.07.2014 r. Powiat Pleszewski sprzedał działkę rolną niezabudowaną położoną w Marszewie, oznaczoną nr 2/6 o pow. 52,9431 ha. Nabywca wyłoniony został
w drodze przetargu nieograniczonego.
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Władze Powiatu zainicjowały również proces porządkowania układu przestrzennego i funkcjonalnego
terenu targów rolnych w Marszewie. W dniu 07.11.2014 r. Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę
wyrażającą zgodę na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu nieruchomości położonej w Marszewie o łącznej pow. 1,0920 ha.
Przedmiotem sprzedaży mają być grunty zbędne Powiatowi, oznaczone jako działki: nr 39/2 o pow. 0,51
ha (zabudowana m. in. budynkiem dawnej paszarni oraz budynkiem magazynowym dawnej stacji paliw),
nr 38/11 o pow. 0,34 ha (staw z wyspą) i nr 38/9 o pow. 0,2420 ha (będąca od 2006 r. w nieodpłatnym
użytkowaniu WODR). Przeniesienie własności tych gruntów na rzecz WODR umożliwi stworzenie zwartego
obszarowo i jednolitego własnościowo terenu do organizacji imprez promocyjno-wystawienniczych przez
Centrum Edukacyjno-Wystawowe Marszew.
Zasób nieruchomości Skarbu Państwa
W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Pleszewie wykonywało zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające przede wszystkim z ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zadania te obejmowały m. in. wykonywanie funkcji
właścicielskich w stosunku do gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na
terenie powiatu pleszewskiego, regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, prostowanie
zapisów wieczystoksięgowych, aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, reprezentowanie
Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości oraz zbywanie nieruchomości,
które zostały uznane za zbędne dla Skarbu Państwa.
Na przestrzeni ostatnich 4 lat znacznie wzrosły dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe
w Pleszewie z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

452 tys. zł

598 tys. zł

2 mln 37 tys. zł

1 mln 586 tys. zł

*w tabeli podano dochody w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych

Doniosłe znaczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa miało zawarcie w dniu
21.11.2014 r. umowy zamiany pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Pleszewskiego
a Miastem i Gminą Pleszew. Na podstawie tej umowy Skarb Państwa przekazał na rzecz Miasta i Gminy
Pleszew własność działki nr 2492/6 o pow. 6258 m2 położonej w Pleszewie, zabudowanej budynkiem
dawnych koszar wojskowych oraz budynkiem pompowni ścieków. Przekazanie działki nr 2492/6 umożliwi
Miastu i Gminie Pleszew realizację inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku koszarowego na Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie. W zamian za działkę nr 2492/6 samorząd Miasta
i Gminy Pleszew przekazał Skarbowi Państwa działki nr 2446 i 2447 o łącznej pow. 3110 m2 położone
w Pleszewie przy Al. Wojska Polskiego zabudowane budynkiem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Wojciecha Kilara w Pleszewie oraz niezabudowane działki nr 3034/19 i 3034/20 o łącznej pow.
2231 m2 położone w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Decyzjami z dnia 24.11.2014 r. Starosta
Pleszewski przekazał działki nr 2446 i 2447 w trwały zarząd na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, a działki nr 3034/19 i 3034/20 na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pleszewie. Dzięki przekazaniu nieruchomości tym jednostkom możliwa stanie
się w najbliższych latach realizacja dwóch istotnych inwestycji publicznych, a mianowicie sali koncertowej
przy pleszewskiej szkole muzycznej oraz nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Marcin Sitnicki
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Zadania powiatu z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikają bezpośrednio z ustawy o samorządzie powiatowym jak i z szeregu innych ustaw i przepisów wykonawczych.
Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym należą m. in. porządek publiczny, bezpieczeństwo
obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia, zdrowia ludzi oraz środowiska, a także obronność. Zadania te realizują:
- powiatowa administracja zespolona: Starostwo Powiatowe (w tym PCZK), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- powiatowa administracja niezespolona: Komenda Powiatowa Policji, Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny, 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 minionej kadencji duży
nacisk położono na planowanie cywilne1, co przełożyło się na opracowanie nowych planów : zarządzania
kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zabytków oraz planu operacyjnego
funkcjonowania powiatu pleszewskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i wojny.
Prawidłowość przyjętych rozwiązań organizacyjnych oraz procedur realizacji zadań ww planach oraz
przygotowanie sił i środków do reagowania na potencjalne zagrożenia były analizowane i weryfikowane
na posiedzeniach PZZK i w trakcie prowadzonych treningów, gier decyzyjnych, praktycznych ćwiczeń.
W latach 2011-2014 odbyło się kilkanaście posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
w czasie których analizowano miedzy innymi: bieżącą sytuację epidemiologiczną oraz powodziową, zgony
nagłe i wypadki drogowe na terenie powiatu, zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców w sytuacji
skażenia, awarii ujęcia wody lub wodociągu a także wypracowywano i udoskonalano sposoby postępowania i współdziałania właściwych jednostek w czasie powodzi, długotrwałej suszy czy braku energii.
Wśród przeprowadzonych ćwiczeń i gier decyzyjnych na uwagę zasługują:
- ćwiczenie praktyczne przeprowadzone w październiku 2011 roku w Rozlewni Gazu Płynnego „Gaspol
S.A.” Organizatorami ćwiczenia w zakładzie dużego ryzyka była KP PSP w Pleszewie. W ćwiczeniu, poza
Członkami PZZK, udział wzięli przedstawiciele gospodarza firmy Gaspol S.A., Urzędu Miasta i Gminy oraz
PSP z wybranych powiatów wielkopolski.
- ćwiczenie praktyczne przeprowadzone wiosną 2012 roku w gołuchowskim oddziale Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Celem ćwiczenia było doskonalenie współpracy służb, inspekcji i straży w przypadku pożaru
w zamku w Gołuchowie. Poza KP PSP w Pleszewie - służbą wiodącą, w ćwiczeniu brali członkowie PZZK
oraz przedstawiciele Muzeum Narodowego, Urzędu Gminy w Gołuchowie .
- ćwiczenie w zakładzie drobiarskim ADROS w Dobrzycy przeprowadzone w październiku 2013 roku;
celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur powiadamiania o zdarzeniu, doskonalenie umiejętności
współdziałania służb, inspekcji i straży oraz przećwiczenie działań ratowniczych i zagadnień związanych
z ewakuacją dużej grupy ludzi.
Realizowane były także gry decyzyjne, w czasie których rozpatrywano różne warianty działań w przypadku wystąpienia założonych sytuacji. Jedną z gier, która pozwoliła wyciągnąć wiele ciekawych wniosków
była przeprowadzona w dniu 07.11.2012 r. gra decyzyjna pt. Funkcjonowanie powiatu w sytuacji długotrwałego braku dostaw energii elektrycznej przeprowadzonej na posiedzeniu PZZK. Uczestniczyli w niej
członkowie Zespołu oraz przedstawiciele zakładu energetycznego ENERGA. Celem gry było doskonalenie
przez PZZK umiejętności oceny występujących zagrożeń, usprawnianie organizacji pracy PZZK w sytuacji
wystąpienia zdarzenia mającego znamiona sytuacji kryzysowej, doskonalenie umiejętności współpracy
1
Planowanie cywilne to przedsięwzięcia planistyczne i organizacyjne oraz przygotowania rzeczowe, wykonywane zwłaszcza
poprzez formułowanie planów i programów w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy, zapewniające osiągnięcie
właściwego stanu gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego na każdym stopniu podziału terytorialnego państwa.
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Ćwiczenia służb ratowniczych „GASPOL 2011”
w rozlewni gazu w Pleszewie

w ramach PZZK, przygotowanie propozycji działań, doskonalenie umiejętności przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami oraz weryfikacja i doskonalenie procedur reagowania kryzysowego oraz procedur realizacji zadań zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Pleszewskiego oraz planach służb, inspekcji i straży. W ramach przedsięwzięcia przeanalizowano różne
warianty funkcjonowania powiatu w tej sytuacji. Wnioski wyciągnięte podczas gry przesłano właściwym
służbom do realizacji.
W ramach przygotowań obronnych powiat uczestniczy w cyklicznych szkoleniach i ćwiczeniach regionalnych obejmujących powiaty: jarociński pleszewski, średzki śremski i wrzesiński. Celem tych przedsięwzięć
jest doskonalenie wiedzy i podnoszenie praktycznych umiejętności kadry kierowniczej oraz pracowników
jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania obronne. W 2011roku powiat pleszewski był
organizatorem szkolenia w trakcie którego przeprowadzono grę obronną pk. „PROSNA 2011” nt: „Osiąganie gotowości obronnej przez powiat oraz współdziałanie jednostek samorządu powiatowego i gminnego,
a także służb, inspekcji i straży”. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin oraz powiatowych służb i straży oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego WUW Poznań, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, Wojewódzkiego Konserwatora
Ochrony Zabytków w Poznaniu.
W celu przygotowania obsady Stałego Dyżuru Starosty oraz Powiatowego Ośrodka Analizy Danych
i Alarmowania do działania w sytuacjach kryzysowych i w czasie podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa odbywają się okresowe szkolenia i treningi. Celem treningów jest sprawdzenie i doskonalenie obiegu informacji oraz zgrywanie poszczególnych elementów systemu na szczeblu gminy i powiatu.
W czasie treningu przeprowadzane są głośne próby syren alarmowych na terenie powiatu.
Zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat jest prowadzanie kwalifikacji
wojskowej. Zadanie to realizowane jest przy współpracy z terenową administracją wojskową oraz gminną
administracją samorządową. Kwalifikacja ma na celu określanie zdolności do odbywania służby wojskowej mężczyzn, którzy ukończyli 18 rok życia, a także kobiet z wykształceniem medycznym. Co roku przed
Powiatową Komisją Lekarską w Pleszewie staje około 500 osób.
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Gra decyzyjna i ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego „ADROS 2013” w zakładzie
drobiarskim w Dobrzycy

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, działające w strukturze Wydziału Spraw Obywatelskich, poza
realizacją bieżących zadań wynikających z przepisów prawa takich jak: zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, alarmowanie członków PZZK czy monitorowanie zagrożeń na terenie powiatu, działało
w sytuacjach noszących znamiona kryzysu, m. in.:
- styczeń / luty 2011 roku zagrożenie powodziowe, w tym zatory lodowe na Prośnie (m. in. monitoring
sytuacji powodziowej, wsparcie gmin, organizacja posiedzenia PZZK);
- 5 września 2011 r. – burza i nawałnica nad gminą Gołuchów (m. in. szacowanie strat i szkód, pozyskiwanie informacji o przerwach w dostawie energii, przekazywanie informacji o stratach do Wojewody oraz
wnioskowanie o pomoc finansową);
- 6 grudnia 2013 r. – huragan „Ksawery” (monitoring sytuacji na terenie powiatu, przekazywanie informacji
o przerwach w dostawie energii, analiza możliwości zabezpieczenia agregatów dla osób, które w domach
korzystają z urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe).
Ponadto, w celu informowania ludzi o zagrożeniach i sposobach zachowania się w sytuacjach kryzysowych Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie zakładkę „Bezpieczeństwo”. Na tej podstronie umieszczane są aktualne informacje
dot. ostrzeżeń, występujących utrudnień czy wydarzeń na terenie powiatu dotyczących szeroko pojętego
bezpieczeństwa.
Poprzez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jej Przewodniczący Starosta Michał Karalus
inspiruje inspekcje służby i straże oraz organizacje pozarządowe do działań na rzecz prawy bezpieczeństwa
i porządku w powiecie.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku prowadzi analizę i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa obywateli,
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opiniuje pracę jednostek organizacyjnych wykonujących na
terenie powiatu zadania z zakresu
Ćwiczenia
antyterrorystyczne
porządku publicznego i bezpiew szpitalu
czeństwa obywateli, nadzoruje
(2014r.)
realizację zadań wynikających
z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony obywateli i porządku
publicznego”.
Ponadto Komisja koordynuje
działania instytucji powiatowych
w zakresie bezpieczeństwa: dzieci i młodzieży w okresie letnim,
mieszkańców powiatu w okresie jesienno-zimowym, przemocy
w rodzinie, imprez masowych
oraz w zakresie zapobiegania
zagrożeniom wśród młodzieży
takich jak narkomania, alkoholizm, uzależnienie od komputera itp.
Komisja poparła inicjatywę Komendanta Powiatowego Policji wdrożenia programu prewencyjnego
„Zobaczyłem, usłyszałem i…?” natomiast Starostwo Powiatowe sfinansowało wydrukowanie wspólnie
opracowanej ulotki. Opracowana ulotka została przekazana do gospodarstw domowych na terenie gminy
Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki oraz Gołuchów.
Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku nie ograniczają się tylko do planowania cywilnego i przygotowania administracji publicznej, służb i inspekcji do reagowania na zagrożenia ale również realizowane
są zadania edukacyjne, oświatowe i społeczne w obszarze bezpieczeństwa.
Młodzieżowy Turniej Ratowniczy organizowany pod patronatem Starosty Pleszewskiego na stałe wpisał
się w kalendarz przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Pierwszy turniej został zorganizowany w 2010
roku dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pleszewskiego. W 2013 roku został on rozszerzony
także o gimnazja. Organizatorem turnieju jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie współorganizatorami
Szpitalny Oddział Ratunkowy Pleszewskiego Centrum Medycznego oraz Komenda Powiatowa PSP. Turniej
ma na celu m. in. kształtowanie wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo
innych, popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności z ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój kultury fizycznej. Turniej obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętego ratownictwa,
pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Składa się z części teoretycznej, w której uczniowie muszą
rozwiązać test oraz z części praktycznej, w której drużyny mają do wykonania trzy zadania sprawdzające
ich reakcje na pozorowane sytuacje.
W 2012 roku powiat pleszewski był organizatorem eliminacji rejonowych konkursu wiedzy o obronie
cywilnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatów: jarocińskiego, krotoszyńskiego i pleszewskiego.
Konkurs odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Celem konkursu
była popularyzacja obrony cywilnej oraz upowszechnianie i utrwalanie wiedzy z zakresu obrony cywilnej,
ratownictwa medycznego oraz powszechnej samoobrony.
W grudniu 2010 i czerwcu 2014 pracownicy Starostwa Powiatowego szkolili się z powszechnej samoobrony. Na szkoleniu zapoznano się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, rodzajami
alarmów i sygnałów alarmowych, sposobów reagowania na zagrożenia oraz praktycznie ćwiczono użycie
podręcznego sprzętu gaśniczego.
Powiat Pleszewski włączył się do zbiórki maskotek dla dzieci z Afganistanu oraz zbiórki darów dla
protestujących na Majdanie.
Akcja zbierania zabawek dla dzieci z Afganistanu odbyła się w Starostwie Powiatowym w Pleszewie
w dniach 20 – 26 lutego 2013 r. Inicjatorami akcji byli Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Zabawki zbierane
były w szkołach na terenie powiatu, a później przekazywane do Starostwa. Mieszkańcy powiatu pleszewskiego ofiarowali łącznie 50 worków i kartonów maskotek. Zebrane dary zostały odebrane przez żołnierzy
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z wielkopolskich jednostek wojskowych i przetransportowane do Poznania, gdzie były przygotowywane
do transportu lotniczego do Afganistanu.
Natomiast z inicjatywy Starosty Pleszewskiego, po spotkaniach z Ukraińcami mieszkającymi obecnie
w powiecie pleszewskim, w dniach 3 - 10.02.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie zorganizowano
zbiórkę darów na rzecz protestujących na Ukrainie. Mieszkańcy powiatu ofiarowali ciepłe ubrania i buty,
karimaty, materiały i środki opatrunkowe, leki oraz środki higieniczne. W tym samym czasie pracownicy
Starostwa zbierali środki pieniężne, za które dokupiono m. in. buty leki i materiały opatrunkowe. Zebrane
dary przekazano do Biura Poselskiego dr Jacka Saryusz-Wolskiego Posła do Parlamentu Europejskiego,
które zorganizowało transport pomocy humanitarnej do Kijowa.
Tradycją stały się, coroczne spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta. Co roku uroczystości mają inny charakter. W 2011 roku obchody Dnia Kombatanta odbyły się w restauracji Baks przy
wspólnym obiedzie i wspomnieniach czasów wojny. W 2012 roku spotkanie odbyło się w restauracji Kasyno,
podczas którego odbyła się projekcja filmu „KL GROSS – ROSEN” o hitlerowskim obozie koncentracyjnym
na Dolnym Śląsku w latach 1940-45. Spotkanie kombatantów uprzyjemnił występ kapeli „Pleszewioki”.
W 2013 roku Starosta Pleszewski zaprosił środowisko kombatanckie do Kina „Hel” na projekcję filmu
poetycko – biograficznego o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. W 2014 roku ponownie kombatanci spotkali
się w „Kasynie”. Tym razem, odbył się koncert uczniów LO im St. Staszica w Pleszewie a Drużyna Tradycji
70 Pułku Piechoty w Pleszewie przygotowała pokaz z użyciem repliki polskiego CKM wz. 30.
Ponadto w ramach współpracy cywilno - wojskowej w Starostwie Powiatowym w Pleszewie zorganizowano uroczystości wręczania medali „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których co najmniej
trzech synów odbyło służbę wojskową, a także uroczystość mianowania na wyższe stopnie wojskowe
żołnierzy rezerwy oraz podoficerów niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej.
W latach 2011 - 2012 odbyły się konkursy plastyczne ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów
Wojewódzkich. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności działań zawodu
strażaka podczas pełnienia służby oraz poszerzenie wiedzy na temat działalności służb ratowniczych
uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.
W związku z podpisanym w 2014 roku porozumieniem o współpracy między Powiatem a Fundacją
Aktywności Lokalnej Starostwo było uczestnikiem w Projekcie „Mam dziecko - pracuję”, czyli wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce.
W ramach projektu uczestniczyliśmy od września do grudnia w warsztatach, które odbywały się w siedzibie
Starostwa Powiatowego. Tematem spotkań było miedzy innymi opieka nad dziećmi do lat 3, elastyczne
formy zatrudnienia i organizacja czasu pracy zarówno dla pracowników jaki pracodawców, work life balance czyli równowaga w życiu osobistym i zawodowym, a także wypracowanie rozwiązań sprzyjających
równowadze work life balance w danej społeczności. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy Starostwa, Urzędów Gmin, MGOPS, GOPS, PCPR, a także nieformalna grupa mam. Na warsztatach udało się
wypracować dobre praktyki dla powiatu pleszewskiego: w urzędach i instytucjach pojawiły się kolorowe
kąciki dla dzieci, powstała zakładka na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, która zawiera informacje dla rodziców, powstał również Powiatowy Informator dla Rodziców, który przygotowywany jest do
druku. Dzięki uczestnictwie w projekcie pracownicy Starostwa odbyli doradztwo z zakresu obsługi klienta
z dzieckiem, które przeprowadziła przedstawicielka Fundacji Aktywności Lokalnej z Poznania.
Powiat pleszewski kwotą 466.000 zł wsparł powiatowe służby: policję i straż pożarną. Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie otrzymała łączne dofinansowanie 325.000 zł na:
zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z urządzeniem ONE SEVEN, lekkiego samochodu
kwatermistrzowskiego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, agregatu prądotwórczego oraz
sprzętu ratownictwa drogowego. Dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie zakupiono radarowy miernika prędkości typu ,,Iskra 1”, dofinansowano remont i termomodernizację komendy policji oraz zakup
radiowozu dla komisariatu w Dobrzycy - wartość wsparcia 141.000 zł.
Marek Klimek
Naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich
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Działalność promocyjna
W minionej kadencji działalność promocyjna powiatu była realizowana na wiele sposobów; od organizacji imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym po wydarzenia sportowe. Powiat
Pleszewski organizował też targi, wystawy i akcje informacyjne. Promowano aktywny i zdrowy styl życia
m.in. poprzez upowszechnianie marszów Nordic Walking, rajdów rowerowych czy turystyki wodnej na
rzece Prośnie. Powstało kilka bardzo ciekawych pozycji książkowych w ramach serii Wydawnictwa Powiatu Pleszewskiego, opracowano wiele materiałów promocyjnych w postaci ulotek, folderów czy katalogów
branżowych. Zmodernizowano portal internetowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie, wzbogacając go
o zakładki tematyczne m.in. wirtualny spacer internetowy po urzędzie i interaktywną mapę turystyczną.
W 2009 roku zostało ustanowione Święto Powiatu Pleszewskiego. Nawiązuje ono do wydarzeń po wybuchu Powstania Wielkopolskiego, odzyskania niepodległości i przejęcia władzy cywilne i wojskowej
w Pleszewie, które to ogłoszono 6 stycznia 1919 roku na pleszewskim rynku. Święto Powiatu Pleszewskiego przypada w katolickie święto Trzech Króli, obecnie wolny dzień od pracy. To doskonała okazja do
podsumowania rocznej działalności powiatu. Obchody rozpoczynają się poranną msza świętą w intencji
Powiatu Pleszewskiego, a następnie w godzinach popołudniowych główne obchody mają miejsce w auli
Liceum i Gimnazjum w Pleszewie. Podczas tych spotkań uroczyste akademie z udziałem znakomitych
wykładowców zwieńcza koncert muzyczny.
W minionych latach gościliśmy m.in. prof. Jerzego Bralczyka, prof. Andrzeja Mencewla, dr. Macieja
Kowalczyka. W 2012 roku ufundowano Sztandar Powiatu Pleszewskiego. Poświęcenie i uroczyste nadania sztandaru odbyła się 6 stycznia podczas Święto Powiatu Pleszewskiego. Sztandar podobnie jak herb
jest zewnętrznym nośnikiem symbolizującym Powiat Pleszewski jako jednostki samorządu terytorialnego.
Wzór sztandaru został zaprojektowany w Wydziale Promocji Starostwa i zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na uroczystości poświęcenia
i nadania sztandaru przybyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych organizacji społecznych, szkół i służb
Występ zespołu „The Sunday Singers”
- Święto Powiatu Pleszewskiego
(6 stycznia 2013r.)
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Koncert akordeonisty Marcina Wyrostka
z okazji Narodowego Święta Niepodległości
(11 listopada 2014r.)

mundurowych. W roku 2013 po raz pierwszy ustanowiono Nagrody Starosty Pleszewskiego dla uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ceremonia wręczania stypendiów odbywa się
również podczas Święta Powiatu Pleszewskiego.
Tradycyjnie na przełomie kwietnia i maja od ośmiu lat Powiat organizuje Święto Prosny otwierające
sezon turystyczny na rzece Prośnie. Podczas festynu spotykają się pasjonaci turystyki pieszej, rowerowej
i wodnej. Nad Prosną powiatowe koła Polskiego Związku Wędkarskiego organizują wędkarskie zawody
spinningowe o puchar Starosty Pleszewskiego. Klub Kajakowy LOK „Prosna” Pleszew zaprasza mieszkańców powiatu na spływ kajakowy. W tym samym czasie odbywają się marsze nordic walking oraz rajdy
rowerowe. Na turystyczną majówkę przybywa co roku kilkuset amatorów turystyki. Na uczestników pikniku
czekają liczne atrakcje, konkursy i gry sprawnościowe m.in.: wyciskanie pompek, biegi przełajowe, slalom
rowerowy na czas oraz quiz z wiedzy o Powiecie Pleszewskim. Ochotnicy z lokalnych straży pożarnych
rywalizują w konkurencjach sportowo-pożarniczych. Dla mieszkańców powiatu i przybyłych gości czeka
pyszna grochówka przygotowaną przez koła gospodyń wiejskich bądź brać strażacką.
Jedną z najważniejszych imprez o charakterze cyklicznym są Dożynki Powiatu Pleszewskiego organizowane co roku w innej gminie. W minionej kadencji gospodarzami powiatowego święta plonów były kolejno
samorządy: Gminy Gołuchów - 2011, Miasta i Gminy Pleszew - 2012, Gminy Dobrzyca - 2013, Gminy
Czermin - 2014. Dożynki tradycyjnie rozpoczyna dziękczynna msza święta, po niej barwny korowód zmierza udekorowanymi ulicami na plac dożynkowy. Co roku mamy możliwość podziwiania pięknych witaczy
dożynkowych, w wielu wsiach pojawiają się kukły i kompozycje ze snopów i bali słomy. Ta widowiskowa
tradycja dekorowania obejść i ulic zwieńczona jest konkursem na najciekawszy witacz dożynkowy. Kolejne
konkursy na stałe wpisane w tradycję dożynek to „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Estetyczna zagroda
wiejska”, „Sołtys liderem bezpieczenj pracy” oraz „Najlepiej zachowany stary ciągnik, maszyna rolnicza”
który budzi co roku ogromne zainteresowanie dzieci i dorosłych. Z punktu widzenia promocji samorządów
dożynki to przede wszystkim jednak świetna okazja do zaprezentowania walorów poszczególnych gmin
i powiatu, to doskonała okazja do integracji społeczności Ziemi Pleszewskiej i budowania tożsamości powiatowej. Wszystkie gminy wkładają ogromne zaangażowanie i serce, aby to właśnie święto organizowane
na ich ziemi było wyjątkowe i przez lata wspominane nie tylko przez mieszkańców ale i odwiedzających
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Promocja Powiatu Pleszewskiego i Wielkopolski Południowej w Parlamencie Europejskim. Pleszewskim
wystawcom w Brukseli przewodniczyła Wicestarosta Dorota Czaplicka

gości. Każde powiatowe święto plonów wygląda inaczej, oprawę obrzędu dożynkowego prowadzą różne
zespoły folklorystyczne m.in.: Zespół Ludowy „Żychlinioki”, Zespół Pieśni i Tańca „Tursko”, Zespół Ludowy „Żegocinianie” wraz z Kaplą. W godzinach wieczornych odbywają się integracyjne zabawy dla gości
i mieszkańców powiatu. Gwiazdami wieczoru były m.in: Żuki Rock & Roll Band, występ tenorów Teatru
Muzycznego w Poznaniu i zabawa taneczna z zespołem Skaner, ABBA SHOW, a także akcent renomowanego polskiego zespołu folklorystycznego „ISTEBNA”.
Pamiętamy o ważnych dla nas Polaków i mieszkańców Wielkopolski rocznicach i wydarzeniach historycznych. „Radość Niepodległości” pod takim hasłem 11 listopada powiat Pleszewski świętuje Narodowy
Dzień Niepodległości. Fenomenalnym koncertem znanego akordeonisty Marcina Wyrostka uczciliśmy odzyskanie niepodległości w 2014 r. podczas uroczystej gali w Domu Parafialnym w Pleszewie. Uroczystość
była okazją do promocji najnowszych książek o historii i przyrodzie powiatu. Tego dnia nie mogło także
zabraknąć rogali świętomarcińskich przygotowanych przez pleszewskie rzemiosło. W poprzednich latach
wystąpili dla nas w auli Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie między innymi: Kwartet
Smyczkowy Filharmonii Kaliskiej, Folk Kapela „Góralska Hora” ze Szczyrku a w 2013 roku kompozycje
m.in. Chopina, Czajkowskiego, Schuberta i Brahmsa zagrały na dwa fortepiany pianistki Maria Rutkowska
i Dorota Szczepaniak.
Budowanie pozytywnego wizerunku Starostwa Powiatowego w Pleszewie jako urzędu otwartego dla
mieszkańców – realizowane jest m.in. poprzez wystawy malarskie i fotograficzne w urzędzie, drzwi otwarte,
a nawet imprezy plenerowe w ogrodach starostwa. Jedną z ciekawszych inicjatyw był Festyn „Tajemnice
ula” dla dzieci i młodzieży, którego głównym celem było propagowanie ochrony środowiska w tym ochrony
owadów zapylających oraz promocja zdrowej żywności i produktów pszczelich. Ponadto zorganizowano kila
spektakli teatralnych m.in.: „Podróże dookoła świata”, „Fin amor - miłość dworna”, „Teatr Ewolucji Cienia”,
„Zapomniana historia”. Spektakle odbywały się na placu parkingowym przed Starostwem Powiatowym
w Pleszewie. Dodatkową atrakcją projektu były warsztaty dla dzieci i dorosłych m.in. nauka chodzenia
na szczudłach, woltyżerka, czy wielkie bańki mydlane. Przedstawienia teatralne współfinansowane były
przez Fundację Wspierania Twórczości Niezależnej w ramach projektu artystycznego „TEATR W MAŁYM
MIEŚCIE”. Kolejny pomysł na zachęcenie mieszkańców powiatu do odwiedzenia urzędu powiatowego to
Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, zorganizowany 31 sierpnia 2013 roku również w ogrodach
Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Była to już trzecia edycja tej imprezy. Po raz pierwszy festiwal odbył się w 2011 roku w Gnieźnie, a rok później w Gostyniu. Celem tej cyklicznej imprezy jest promocja
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tradycji kulinarnych Naszego Regionu.
Przywilej organizacji festiwalu w 2013
roku zdobyło Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego zajmując I miejsce.
Do Pleszewa zjechało kilkanaście Kół
Gospodyń Wiejskich z całego regionu wielkopolskiego, aby rywalizować
o tytuł najlepszych kucharek. Buła to
swoista uczta kulinarna dla mieszkańców powiatu. Wśród konkursowych
były m.in. kaczka faszerowana, schab,
golonka, rolady z kaczki i kurczaka,
leczo, świeżonka, bigos, zupa jarzynowa i żurek. Do konkursu w kategorii
cukierniczej zgłoszono m.in. placek
malinowy, sznekę z glancem, sernik,
ciasto drożdżowe ze śliwkami, makowiec z jabłkami, rogaliki, szarlotkę oraz
amoniaczki. Festiwalowi towarzyszyły
występy kapeli podwórkowej, chóru
oraz zespołu folklorystycznego.
Jak zachęcić młodych ludzi do
zakładania własnego biznesu? Jak
wyhamować odpływ z powiatu ludzi
wykształconych i aktywnych? To dla
większości samorządów duże wyzwanie. Powiat Pleszewski realizował
to zadanie w sposób nie tuzinkowy,
a wręcz innowacyjny. Wsparcie dla
młodych przedsiębiorców poprzez program Klubu Młodego Przedsiębiorcy,
pomoc organizacyjną, preferencyjne
warunki współpracy czy tańsze usługi i towary w ramach członkostwa
w Klubie (szerzej program opisany
w części obejmującej działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia). Kolejna inicjatywa, to Forum Gospodarcze
w Pleszewie z udziałem Wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego Leszka
Wojtasiaka odpowiedzialnego za departamenty gospodarki, polityki regionalnej
i Wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego. Forum Gospodarcze
Powiatu Pleszewskiego odbyło się 11
grudnia 2012 roku. Na sympozjum
zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie i Pleszewska Izbę
Gospodarczą przybyło kilkudziesięciu
przedsiębiorców głównie z branży kotlarskiej. W naszym powiecie w latach
2007 – 2013 z Funduszy Europejskich
skorzystało 85 pleszewskich firm na
łączną kwotę 35 mln złotych. Podczas

Festyn Sportowy z okazji XIII Wielkopolskich Dni „STOP
Uzależnieniom” na „Orliku” przy ul. Hallera w Pleszewie (2013r.)

Towarzyski mecz piłkarski pomiędzy Radą Powiatu a Radami Gmin
Chocz i Czermin - XIII WDSU (2013r.)

Laureaci konkursu karaoke „Mam talent” - XIV WDSU w ZST (2014r.)
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Festyn Pszczelarski pod hasłem „Tajemnice
ula” w ogrodzie Starostwa Powiatowego
w Pleszewie (2014r.)

forum omawiano między innymi możliwości
wsparcia Pleszewskiego Klastra Kotlarskiego skupiającego kilkadziesiąt firm kotlarskich
i kooperujących z ta branżą dostawców i podwykonawców. Samorząd powiatowy wspiera
również pleszewskie rzemiosło. Z inicjatywy
Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa zorganizowano początkowo pilotażowy Festiwal
Rzemiosła w Pleszewie w 2013 by kolejnego
roku przystąpić przy wsparciu środków zewnętrznych do organizacji Wielkopolskiego Festiwalu
Rzemiosła jedynej imprezy w kraju o tak szerokim zakresie promocyjnym rzemiosła. Współorganizatorem
Festiwalu był Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie, a gospodarzem terenów wystawowych Zespół Szkół
Usługowo-Gospodarczych. Festiwal objęli swoim patronatem: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław
Kosiniak - Kamysz, Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki oraz Prezes Związku Rzemiosła
Polskiego Jerzy Bartnik. Festiwal ma na celu promocję kształcenia zawodowego i tradycji rzemieślniczych
regionu. Stoiska pokazowe wystawiły zakłady stolarskie, dekarskie, tapicerskie, rymarskie, firmy piekarskie
i cukiernicze oraz wiele innych. To niepowtarzalna okazja poznania specyfiki poszczególnych zawodów.
Można było podziwiać kunszt rzemieślników różnych specjalności, w tym zawodów ginących, takich
jak kowal, garncarz, cieśla, rymarz, krawiec czy szewc. Chcemy promować kształcenie zawodowe oraz
rzemiosło wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a nawet już w przedszkolach, aby zachęcić
najmłodszych oraz młodzież do świadomego planowania swojej przyszłości i kariery zawodowej. Festiwal
Rzemiosła odwiedziły rzesze zwiedzających; zaproszeni goście, dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjów, a także mieszkańcy.
Rajd Papieski od kilku lat sprzed pleszewskiego starostwa wyrusza grupa miłośników rowerów na Papieski Rajd Kolarski którego celem jest uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II. Rajd organizowany jest
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przez PTTK Pleszew, Starostwo Powiatowe
w Pleszewie i Spółkę Sport Pleszew.
Wielkopolskie Dni - Stop Uzależnieniom
organizowane są przez Starostwo Powiatowe
w Pleszewie od 2001 roku. W ten właśnie
sposób samorząd powiatowy realizuje zadania
z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania
uzależnieniom. W latach 2011-2014 kontynuowano programy profilaktyki uzależnień
w szkołach ponadgimnazjalnych a czerwcu
każdego roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie organizowało podsumowanie tych działań
profilaktycznych pod nazwą Wielkopolskie
Dni-Stop Uzależnieniom.
W ramach programu profilaktyki uzależnień
organizowaliśmy cykl wykładów z zakresu
uzależnień, zdrowego stylu życia i aktywności
fizycznej. Odbiorcami działań edukacyjnych
byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
powiatu, OHP w Pleszewie, rodzice i nauczyciele, przedstawiciele służb prewencyjnych.
W ramach promocji zdrowego stylu życia
i propagowaniu aktywności fizycznej organizowano turnieje sportowe szkół w piłce nożnej
chłopców i siatkowej dziewcząt. Organizowano
Targi Edukacyjne Powiatu
Pleszewskiego
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II Wielkopolski Festiwal Rzemiosła
w ZSU-G w Pleszewie (2014r.)

spływy kajakowe, marsze Nordic-Walking i rajdy rowerowe. Co roku w każdej szkole ponadgimnazjalnej
spektakle profilaktyczne wystawiane przez aktorów ze Sceny Teatralnej Kurtyna z Krakowa. Po spektaklu
aktorzy dyskutowali z młodzieżą o przedstawionym problemie, a nauczyciele otrzymali konspekty lekcji
dotyczące profilaktyki uzależnień do wykorzystania na lekcjach wychowawczych.
W ramach promocji zdrowia Starostwo Powiatowe w Pleszewie organizowało również festyny zdrowia
i białe soboty dla mieszkańców. Podczas tych akcji promujących zdrowie wykonywano bezpłatne badania
laboratoryjne poziomu cukru, cholesterolu,
trójglicerydów, PSA u mężczyzn ,tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla palaczy,
EKG, pomiar ciśnienia, wagi ciała, tkanki
tłuszczowej. Mieszkańcy powiatu mogli
skorzystać również z bezpłatnych z porad
dietetyczki oraz lekarza onkologa, który
wykonywał badania videodermatoskopem
w kierunku wykrycia czerniaka skóry i udzielał konsultacji. Badania te finansowane
były z budżetu samorządu powiatowego,
ale szukaliśmy również innych alternatywnych możliwości pozyskiwania funduszy na
promocje zdrowia w powiecie.
W 2011r. pozyskaliśmy środki finansowe
na realizację projektu „Stop uzależnieniom
w Powiecie Pleszewskim” w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez MEN w ramach
programu „Żyj z pasją. Program wspierania
uzdolnień i zdrowego stylu życia”. Celem
projektu było ograniczenie w powiecie pleNagroda EURO-POWIAT dla Powiatu Pleszewskiego
szewskim używania substancji psychow dziedzinie kultury i turystyki (2014r.)
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aktywnych w tym dopalaczy
poprzez podniesienie poziomu
wiedzy wśród uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, edukacja nauczycieli
i rodziców podczas wywiadówek, propagowanie zdrowego
stylu życia i kreowanie postaw
prozdrowotnych.
W 2011r. opracowano
Lokalny Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pleszewskim na lata
2011-2015, którego głównym celem jest promowanie zdrowia psychicznego Kartingowy Mistrz Polski Mariusz Szymczak z Pleszewa przez dwa sezony
sportowe 2011 i 2012 występował w barwach Powiatu Pleszewskiego
i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym mieszkańców
Powiatu Pleszewskiego oraz wzrost efektywności wykorzystania zasobów lokalnego systemu ochrony
zdrowia psychicznego. W 2013r. realizowano projekt pn. „Człowiek Psycho-Soma. Oparcie społeczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Pleszewskiego”, który finansowany był w ramach
konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Celem projektu była poprawa integracji społecznej osób
z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym oraz umożliwienie osobom będącym w stanie
kryzysu emocjonalnego i psychicznego pomocy ze strony specjalistów-psychologa i psychiatry dziecięcego.
Realizowany przez Wydz. Promocji Starostwa Powiatowego w Pleszewie projekt był swoistą odpowiedzią
na zapotrzebowanie środowiska lokalnego na specjalistyczną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego
Spływ kajakowy na rzece Prośnie
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dzieci i młodzieży.
Współpracujemy również z w zakresie promocji zdrowia z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Pleszewie, Pleszewskim Klubem Honorowych Dawców Krwi, Pleszewskim Klubem Amazonek,
Centrum Wolontariatu realizując wspólne przedsięwzięcia i akcje oświatowo-zdrowotne.
Działalność wydawnicza powiatu w minionej kadencji obejmuje wiele ciekawych pozycji. W 2012 roku
odbyła się premiera książki „Bociun. Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970)” autorstwa Tomasza Wojtali.
Książka ukazała się pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Uroczysta premiera książki miała miejsce 17 października w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu. Książka „Bociun …” jest obszerną biografią płk. L. Bociańskiego - pleszewianina, powstańca wielkopolskiego, Wojewody Wileńskiego i Poznańskiego w latach 1935-1939. W Święto
Niepodległości 11 listopada 2014r. odbyła się promocja kolejnych dwóch pozycji z serii „Wydawnictwa
Powiatu Pleszewskiego”: książki pt. „Powiat Pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych” autorstwa dr Macieja Kowalczyka oraz „Niezwykła przyroda Powiatu Pleszewskiego”
Przemysława Żurawlewa.
Powiat Pleszewski i Związek Powiatów Polskich wspólnie wydali płytę promocyjną z nagraniem pieśni
biesiadnej pt. „Za Ojczyzną, za powiatem!”. Słowa pieśni napisał Starosta Pleszewski Michał Karalus do
melodii znanej ballady kresowej „Hej, sokoły!”. Nagranie zostało zrealizowane w studio muzycznym RockSun Zbigniewa Mizernego w Pleszewie.
Piosenkę zaśpiewał chór „Consonans”
działający przy Liceum i Gimnazjum im.
Stanisława Staszica w Pleszewie. Płyta zwiera nie tylko ścieżkę dźwiękową,
ale również muzykę i słowa do samodzielnego śpiewania, a wideo karaoke
zawiera najpiękniejsze zabytki i obiekty
turystyczne naszego powiatu. Wydanie
płyty zostało sfinansowane przez ZPP
w nakładzie 1.000 egzemplarzy, które
trafiły do wszystkich miast powiatowych
w Polsce.
Robert Czajczyński
Naczelnik
Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy
Zagranicznej

Powiatowe marsze Nordic Walking
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Wydawnictwa Powiatu
Pleszewskiego w latach
2010-2014
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Współpraca zagraniczna
Powiat Pleszewski prowadzi aktywną współpracę zagraniczną. Najdłużej, bo od 2000 roku współpraca
ta realizowana jest z partnerskim samorządem z Niemiec - Powiatem Ammerland w Dolnej Saksonii. Nasze
partnerstwo koncentruje się na wymianie doświadczeń w obszarach administracji, edukacji, kultury, ekologii, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa publicznego. W IV kadencji po raz pierwszy nawiązano kontakty
z Rejonami Sosnoborskim i Priozerskim w Rosji, a także zapoczątkowano wspólny projekt o charakterze
edukacyjnym z partnerami z Turcji.
Co roku w styczniu Starosta Pleszewski i Przewodniczący Rady Powiatu korzystają z zaproszenia na
doniosłe spotkania okolicznościowe w Ammerland z okazji powitania Nowego Roku z udziałem ludzi polityki, nauki, kultury i biznesu. Program uroczystości przewiduje m.in. wystąpienie Starosty Pleszewskiego
kierowane do Ammerlandzyków.
Pleszewska delegacja podczas zwiedzanie
Styczniowe spotkania w Amerlanbiogazowni Erste Biogas w Ocholt, Ammerland,
dzie są także okazją do omówieNiemcy (2012r.)
nia kierunków dalszej współpracy
i nakreślenia rocznego planu wizyt
różnych grup społecznych i zawodowych w Polsce i Niemczech.
W dniach 11 - 15 października 2011r. w Niemczech gościli
przedstawiciele spółek wodnych
z Powiatu Pleszewskiego i urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Pleszewie. Był to początek
współpracy z niemieckimi związkami utrzymania wody i gleby.
Wyjazd pod hasłem ,,Gospodarka
wodna w Powiecie Ammerland
- budowa, struktura i zadania
Zwiedzanie zbiornika wodnego
„Jeziorsko” w Skęczniewie przez
grupa pracowników ochrony
środowiska z Ammerlandu
i przedstawicieli związków
utrzymania wody i gleby
z Dolnej Saksonii podczas wizyty
w Wielkopolsce (2012r.).
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Członkinie niemieckiej organizacji Ammerländer LandFreuen
podczas warsztatów wypieku chleba w Muzeum Piekarstwa
Tomasza Vogta w Pleszewie (2014r.)

związków utrzymania wody i gleby” miał
na celu wymianę doświadczeń w zakresie
gospodarowania zasobami wodnymi. Rewizyta miała miejsce w dniach 21 - 25
czerwica 2012r. Do Polski przyjechała
wówczas grupa pracowników gospodarki
wodno-ściekowej i ochrony środowiska
z Ammerland. Goście byli nad rzeką Prosną.
Oglądali śluzy i kanały wodne w Kaliszu.
Wizytowali zbiornik retencyjny „Jeziorsko”
na Warcie. Interesowali się konserwacją
rowów melioracyjnych w Czerminie i boStarosta Pleszewski Michał Karalus i Landrat Ammerlandu
brami, występującymi w gminie Gizałki.
Jörg Bensberg na tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym
w Westerstede (2014r.)
W maju 2012r. z wizytą samorządową
w partnerskim Powiecie Ammerland gościła 23-osobowa delegacja z Powiatu Pleszewskiego. Celem wizyty było poznanie niemieckich struktur
samorządowych, politycznych, gospodarki, ochrony zdrowia i edukacji. Delegacji przewodniczył Starosta
Pleszewski Michał Karalus. Obecni byli szefowie pleszewskich struktur patii politycznych wchodzących
w skład Rady Powiatu, przewodniczący komisji resortowych oraz przedstawiciele pleszewskiego starostwa, Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fabryki Maszyn Spożywczych „Spomasz”, Stowarzyszenia
Przyjaciół LO im. St. Staszica, a także delegaci władz gminy Dobrzyca. Pleszewianie zwiedzili m.in. urząd
powiatowy, szpital Ammerland Klinik, Ośrodek Agrotechniki DEULA, szkółkę drzew i krzewów ozdobnych
BRUNS, hotel na drzewach w Aschauserfeld, biogazownię w Ocholt, Park Botaniczny w Bad Zwischenahn
oraz siedzibę Feuerwehr w Elmendorf.
Na przełomie sierpnia i września 2013r. do Polski przyjechało 35 pań z organizacji kobiet Powiatu
Ammerland na spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich Powiatu Pleszewskiego. Grupa niemiecka wzięła
udział w III Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, odbywającym się w Pleszewie. Koła Gospodyń
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W twierdzy Korela
w Prioziersku,
Obwód Leningradzki,
Federacja Rosyjska
(2011r.)

Zwiedzanie placu zabaw „Miasteczko dzieci”
w Sosnowym Borze, inspirowanym bajkami Hansa
Christiana Andersena

Udział pleszewskiej delegacji w pochodzie z okazji
40-lecia Sosnowego Boru (2013r.)
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Wiejskich z całego województwa rywalizowały
o tytuł „Mistrza Smaku”. Dla pań z Niemiec była
to okazja do wspólnego gotowania i degustacji
potraw ciepłych i wyrobów cukierniczych. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Forum
Kobiet Powiatu Pleszewskiego i Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Festiwal zorganizowano
w ogrodach starostwa. Panie uczestniczyły także
w uroczystościach dożynkowych Powiatu Pleszewskiego w dniu 1 września 2013r. w Dobrzycy.
W tym samym czasie Starosta Jörg Bensberg wziął
udział w obchodach 74. rocznicy napaści Niemiec
hitlerowskich na Polskę i złożył wieniec kwiatów
pod pomnikiem 70 Pułku Piechoty w Pleszewie.
W terminie 15 - 18 maja 2014r. odbyła się wizyta studyjna w Ammerland pod hasłem „Polityka
i Zarządzanie. Prezentacja Powiatu Ammerland.
Turystyka jako branża przemysłu. Park Krajobrazowy Ammerland. Turystyka i natura”. Delegacji
przewodniczyła Wicestarosta Pleszewski Dorota Czaplicka. Do Niemiec pojechała grupa 48 osób, w tym
radni powiatowi z Przewodniczącym Rady Powiatu
Mirosławem Kuberką, pracownicy samorządowi
z Sekretarzem Powiatu Bogusławą Prażucha oraz
członkinie organizacji kobiecych z przewodniczącą
Forum Kobiet i radną Jolantą Pankowiak. Członkinie
KGW oraz Forum Kobiet pojechały z rewizytą na
zaproszenie koleżanek z organizacji niemieckiej.
Celem wizyty samorządowców było zapoznanie się
z zagadnieniem, jak władze powiatu Ammerland
wykorzystują w praktyce istniejące walory przyrodnicze i uwarunkowania naturalne do promocji
turystyki. Polską delegację podejmowali Starosta
Powiatu Ammerland Jörg Bensberg oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Ammerland
i Południowej Fryzji Ilsa Tietjen.
W dniach 10-13 lipca 2014r. miała miejsce
kolejna wizyta przedstawicieli Powiatu Ammerland
w Powiecie Pleszewskim. Do Polski przyjechali radni
powiatu Ammerland, wicestarostowie, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ammerland
oraz szefowie Zarządu Powiatu na czele ze starostą
Ammerland Jörgiem Bensbergiem. Goście zwiedzili
Pleszewskie Centrum Medyczne, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, fabrykę FAMOT,
DPS Pleszew oraz Nadleśnictwo Grodziec.
W lipcu 2011r. z pierwszą przyjacielską wizytą
w Rejonach Sosnoborskim i Priozerskim w Rosji
przebywała delegacja Powiatu Pleszewskiego, której
przewodzili Starosta Pleszewski Michał Karalus oraz
Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław
Kuberka. Wizyta miała charakter samorządowo gospodarczy. W skład delegacji weszli: sołtys wsi
Mamoty Andrzej Ziętek (który w latach 80. XX w.
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pracował w Rosji) oraz przedstawiciele pleszewskiego biznesu w osobach Mariusza Mateckiego - współwłaściciela firmy „Florentyna”, Mirosława Śliwy i Jerzego Tilgnera - przedsiębiorców z branży kotlarskiej oraz Ryszarda Janeckiego - właściciela zakładu mechaniki pojazdowej. W Priozersku nad Jeziorem Ładoga, około 150
km na północ od Sankt Petersburga, naszą delegację podejmowali wiceszef administracji rejonowej Władimir
Nikołajewicz Bratchikow oraz przewodnicząca komisji gospodarczej i przedsiębiorczości Elena Juriewna Kuzmina. Rozmawiano m.in. o systemie administracyjno-politycznym w Rosji, zadaniach urzędu, historii i rozwoju
społeczno-gospodarczym rejonu. Podczas trzydniowej wizyty w Priozersku Pleszewianie wizytowali zakłady
pracy, m.in. tartak, hurtownię materiałów budowlanych, zakład produkcji bram i ogrodzeń kutych z metalu.
Dyrektor jednej ze zwiedzanych firm Anatolij Nikołajewicz Borowiej zainteresowany był kontaktami i ofertą
współpracy z pleszewskimi producentami kotłów. Pleszewscy kotlarze oglądali też jedną z największych kotłowni
komunalnych w Prioziersku. Pleszewksa delegacja była także w rejonie Sosnoborskim, leżącym nad Zatoką
Fińską, około 80 km na zachód od Sankt Petersburga. Zamieszkuje go 67 tys. ludzi. Działa tam nowoczesna
elektrownia atomowa. W Sosnowym Borze pleszewska delegacja spotkała się z naczelnikiem administracji
rejonowej Dmitrijem Witalewiczem Puliajewskim. Jego pradziadkowie zostali zesłani na Syberię po powstaniu
styczniowym. Puliajewski urodził się w Irkucku, w którym mieszka jego matka i siostra. W spotkaniu z polską delegacją wzięli też udział deputowani Rady Narodowej Rejonu Sosonoborskiego oraz kadra kierownicza
urzędu rejonowego. Rosjanie podkreślili, że przyjazd delegacji polskiej otwiera nowe perspektywy współpracy
i wzajemnych korzyści. Dmitrij Puliajewski przyjął zaproszenie Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa na
Dożynki Powiatu Pleszewskiego’2011 w Gołuchowie. Polska delegacja gościa też w gospodarstwie ogrodniczym w Rosie, specjalizującym się
w szklarniowej uprawie pomidorów,
ogórków i bakłażanów. Tamtejsze
szklarnie zajmują powierzchnię aż
16 ha. Właściciel szklarni podkreślił, że zawodu ogrodnika uczył się
zagranicą, m.in. w Polsce.
W kwietniu 2014r. grupa oświatowców z Powiatu Pleszewskiego
wyjechała do Turcji. Tak rozpoczął
się projekt pn. „Edukacja dla wszystkich”, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu
Comenius Regio „Uczenie się przez
całe życie”. W polsko-turecki pro- Delegacja pracowników oświaty w Turcji. Spotkanie w Dyrektoriacie
Edukacji Narodowej Prowincji Antalya z dyrektorem Osmanem Nuri
jekt zaangażowane były: Starostwo Gülayem (2013r.)
Powiatowe w Pleszewie, Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP, Gimnazjum OHP z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Stowarzyszenie „Edukacja - Młodzież”.
Celem programu Comenius Regio
„Uczenie się przez całe życie” jest
wspieranie współpracy lokalnych i regionalnych władz oświatowych w Europie i rozwiązywanie problemów
edukacyjnych w obszarach o niekorzystnych warunkach społecznych.
Polscy i tureccy partnerzy postawili
na wymianę doświadczeń, metod
i praktyk w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Delegacja oświatowców i samorządowców na czele ze starostą Micha- Wizyta w szkole średniej DOGA w Antalyi . W tle pomnik pierwszego
łem Karalusem, dyrektorem CKiW prezydenta Republiki Turcji Mustafy Kemala Atatürka (2013r.)
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Wizyta gości z Turcji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i spotkanie
z rektorem prof. dr. hab. Bronisławem Marciniakiem (2014r.)

OHP Krystianem Piaseckim oraz dyrektorką
gimnazjum Izabelą Werner gościła w tureckiej
Antyali. Pleszewianie poznali turecki system
edukacji, zasady finansowania oświaty i nadzoru nad szkołami, metody nauczania, ofertę
zajęć pozalekcyjnych oraz dostępną bazę
i wyposażenie w pomoce dydaktyczne do
kształcenia ogólnego i zawodowego. Delegacja wizytowała szkoły i placówki opiekuńcze,
w tym: Średnie Szkoły Nauk Społecznych,
przedszkole Fundacji Pomocy Dzieciom Osieroconym i Potrzebującym, prywatną szkołę
DOGA, Średnią Szkołę Marynarską, Ośrodek
Kształcenia Kursowego oraz Średnią Szkołę
Hotelarsko - Turystyczną. W dniach 2 - 5 Spacer delegacji tureckiej na Starym Rynku w Poznaniu
czerwca 2014 r. z rewizytą do Polski i Plesze- (2014r.)
wa przyjechali przedstawiciele oświaty z Turcji na czele z dyrektorem Dyrekcji Edukacji Narodowej Prowincji
Antalya Osmanem Nuri Gülay. Towarzyszyli mu wicedyrektor Mehmet Karakaż, dyrektor Dyrekcji Edukacji
Narodowej Dzielnicy Dosemealti Semra Bekar, jego zastępca Sebahattin Akyil oraz nauczyciele i dyrektorzy
szkół z Antalyi. Turcy gościli w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, Urzędzie Miejskim w Pleszewie, wizytowali
szkoły ponadgimnazjalne, placówki wychowawcze i jednostki opieki społecznej Powiatu Pleszewskiego, w tym:
Zespół Placówek Specjalnych, Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze, Liceum i Gimnazjum im. Stanisława
Staszica, Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie oraz Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach. Odwiedzili również Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki w Katedrze Studiów Azjatyckich na
UAM w Poznaniu. Zostali przyjęci przez Rektora Uniwersytetu prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka. Uczelnia
zaproponowała nawiązanie współpracy ze stroną turecką, w tym wymianę studentów i wykładowców.
Robert Czajczyński
Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki
i Współpracy Zagranicznej
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Zadania realizowane przez Powiat Pleszewski
w latach 2010-2014 w zakresie ochrony
środowiska
Starosta Pleszewski w świetle obowiązujących przepisów jest organem ochrony środowiska, któremu
przypisano szeroki zakres kompetencji związanych z ogólnie pojętą ochroną środowiska, a w tym z ochroną
przyrody, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, leśnictwem, łowiectwem, geologią. W związku z powyższym zakres i problematyka zadań realizowanych w latach 2010 – 2014 były bardzo zróżnicowane
zarówno pod względem tematycznym jak i stopnia skomplikowania spraw. Mimo tak dużej ilości różnych
zadań, każdej sprawie oraz przedsięwzięciu przyświecała nadrzędna idea dopełnienia wszelkich starań,
aby stan środowiska w Powiecie Pleszewskim ulegał stałej poprawie.
Wśród decyzji najczęściej wydawanych przez Starostę z zakresu ochrony środowiska znajdowały się:
pozwolenia wodnoprawne na wykonywanie urządzeń wodnych, odprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, pozwolenia na zbieranie, wytwarzanie lub transport
odpadów, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zezwolenia za usuwanie drzew
z gruntów będących własnością gmin, koncesje na wydobywanie kopalin pospolitych, decyzje ustalające
właścicielom lasów zadania gospodarcze do wykonania w swoich lasach, decyzje zezwalające na zmianę
lasu na użytek rolny. Miarą podejmowanych działań administracyjnych jest m.in. ilość wydawanych decyzji, które zestawiono w poniższej tabeli:
Zakres
tematyczny decyzji

Grudzień 2010

2011

2012

2013

2014
(do 28 listopada)

Ochrona środowiska

0

5

4

4

1

Gospodarka odpa- 4
dami

39

39

15

26

Pozwolenia wodno- 7
prawne

71

75

120

71

Ochrona przyrody

15

65

68

55

61

Leśnictwo

1

9

6

9

228

Geologia

0

7

6

10

13

Ponadto w ostatnich czterech latach pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
prowadzili kontrole w zakresie naruszeń przepisów o ochronie środowiska. Kontrole i interwencje były
podejmowane każdorazowo po zgłoszeniu problemu, a ustalenia szczegółowo weryfikowane i kierowane
do właściwych instytucji np. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Oprócz działań administracyjnych podjęto szereg inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu poprawę
jakości środowiska, edukację ekologiczną oraz zachowanie wyjątkowego charakteru przyrody powiatu
pleszewskiego.
Od roku 2010 Powiat rozpoczął realizację ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terenie Powiatu Pleszewskiego”. Problem powszechnego zastosowania wyrobów
zawierających azbest jest szczególnie widoczny na obszarach wiejskich, gdzie znaczna część pokryć dachowych na budynkach gospodarczych wykonana jest przy użyciu płyt falistych. Wymiana tego typu pokryć
dachowych wiąże się niestety z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych przez właścicieli
nieruchomości. Zdarza się też, że wymiana zostaje wymuszona przez gwałtowne zjawiska pogodowe,
tak jak miało to miejsce w gm. Gołuchów w roku 2011. Wichura zniszczyła wówczas wiele budynków,
w konsekwencji czego przekazano do unieszkodliwienia ponad 124 tony płyt falistych.
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Działania w ramach „Programu
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest w Powiecie
Pleszewskim”

Realizowany Program pozwala w części obniżyć w/w nakłady, ponieważ koszty demontażu, odbioru,
transportu i unieszkodliwienia płyt eternitowych na składowisku pokrywa w 100% Powiat. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu stanowią w znacznej części dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o które corocznie wnioskuje Powiat.
Pozostałą część środków stanowi wkład własny z budżetu Powiatu oraz z budżetów Gmin biorących udział
w przedsięwzięciu. Dotychczas w ramach podjętego działania usunięto 1061 ton wyrobów azbestowych, za
łączną kwotę 464.574,90 zł. (w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu z udziałem środków z NFOŚiGW 333.410,21 zł). Warto jednak wspomnieć, że zinwentaryzowana ilość wyrobów azbestowych na
terenie powiatu pleszewskiego wynosi 16.142 tony, stąd zachodzi potrzeba realizacji Programu w latach
kolejnych.
Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Ilość usuniętego 56,052
azbestu [t]

323,664

249,716

193,070

238,848

Poniesione nakłady 31.389,10
[zł brutto]

128.589,60

110.901,43

81.576,93

112.117,84

Powiat szczególną rolę przykłada do podejmowania i wspierania działań edukacyjnych kształtujących
postawy proekologiczne. Przykładem są spływy kajakowe rzeką Prosną połączone ze zbieraniem odpadów.
W spływach uczestniczy przede wszystkim młodzież ze szkół średnich, która chętnie łączy aktywny sposób spędzania czasu wraz ze sprzątaniem rzeki, dzięki czemu odcinek Prosny przepływający przez teren
powiatu pleszewskiego jest jego turystyczną wizytówką. Efektem każdego spływu jest zebranie kilkunastu
worków śmieci, co na przestrzeni lat 2011-2014 dało ilość około 10 m3 odpadów (duży kontener samochodowy).
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Uczestnicy spływu kajakowego „Eko-Prosna”

Jedną z akcji koordynowanych przez Powiat, było włączenie dzieci ze szkół podstawowych wraz z opiekunami do ogólnopolskiego przedsięwzięcia p.n. ,,Zimowe ptakoliczenie” organizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzięki akcji dzieci nauczyły się rozpoznawać podstawowe gatunki
ptaków zimujące w Polsce, poznały ich zwyczaje przez bezpośrednią obserwację w parkach i ogrodach.
Oprócz działań własnych, szkołom i organizacjom Powiat udzielał wsparcia finansowego i rzeczowego
przy okazji imprez i akcji związanych z ochroną środowiska. Wsparcie obejmowało m.in. dofinansowania, zakup nagród w konkursach ekologicznych, przekazywanie materiałów do wykorzystania przy akcji
,,Sprzątanie świata”.
W latach 2010-2014 kontynuowano rozpoczęty w 2002 r. ,,Program regulujący populację lisa w obwodach łowieckich na terenie powiatu pleszewskiego”. Program był jednym z pierwszych w Polsce tego
typu działań, jednak szybko znalazł naśladowców w innych powiatach. Idea Programu polega na zmotywowaniu myśliwych z kół łowieckich do zwiększonego odstrzału lisów i doprowadzenie ich populacji do
równowagi ekologicznej. Dokładna analiza liczebności tego drapieżnika pokazała jak ingerencja człowieka
w ekosystemy (szczepienia przeciwko wściekliźnie) wpłynęła na ich zachwianie i w konsekwencji obniżenie bioróżnorodności poprzez spadek liczebności zwierzyny drobnej (zajęcy, kuropaw, bażantów). Dzięki
zwiększonemu odstrzałowi lisów populacja zwierzyny drobnej na terenie powiatu pleszewskiego zaczęła się
odbudowywać, a szkody powodowane przez lisy w gospodarstwach zostały praktycznie wyeliminowane.

Liczebność
zwierzyny drobnej
na terenie powiatu
pleszewskiego
w latach 2003-2014
- zające
- bażanty
- kuropatwy
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Do zadań zwiększających bioróżnorodność fauny i flory Powiatu można zaliczyć
kontynuację nasadzeń na pasach śródpolnych w Fabianowie. Założone w latach
30-tych XX wieku zadrzewienia śródpolne
były wzorowane na działaniach prekursora
nowoczesnego rolnictwa Dezyderego Chłapowskiego, który podobną sieć zadrzewień
założył w Turwi (obecnie park krajobrazowy
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego). Pasy
śródpolne w Fabianowie są więc wyjątkowym obiektem przyrodniczym nie tylko
w skali powiatu, ale całej Wielkopolski.
W latach powojennych w wyniku reformy
rolnej pasy śródpolne przeszły na właCoroczne podsumowanie „Programu regulującego
sność Skarbu Państwa i z powodu braku populację lisów w obwodach łowieckich na terenie Powiatu
formalnego zarządcy były systematycznie Pleszewskiego”
dewastowane. Staraniem władz Powiatu zostały przejęte na własność w roku 2004 i od tego momentu
podjęto intensywne działania zmierzające do przebudowy tych zadrzewień. W latach 2011-2012 prowadzono nasadzenia uzupełniające w ramach przebudowy pasów śródpolnych rozpoczętej w latach poprzednich. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano 18.840 zł. Obecnie na odcinkach w/w zadrzewień
widocznych jest wiele gatunków drzew, które zastąpiły ekspansywne krzewy tarniny i niskiej jakości jesiony
pochodzenia odroślowego.
W obszarze wprowadzania zadrzewień przy drogach powiatowych wykonywano nasadzenia, nie tylko w ramach
modernizacji dróg, ale także prowadząc odrębne zadania. W roku 2013 nasadzono 44 drzewa przy drodze
Krzywosądów-Koryta za kwotę 8.000 zł. W roku 2014 podjęto kroki w celu pozyskania środków finansowych
z WFOŚiGW w Poznaniu (z udziałem środków z NFOSiGW), aby poszerzyć zakres nasadzeń na inne drogi
powiatowe. Wielkość uzyskanego dofinansowania na poziomie 40.000 zł pozwoli wraz z wkładem własnym
w kwocie 7.700 zł na nasadzenie ponad 340 drzew przy drogach Pleszew-Dobrzyca (kontynuacja szpaleru
platanów klonolistnych) i Krzywosądów-Koryta (budowa alei przydrożnej z udziałem lip, klonów i akacji).
Warto wspomnieć o wspieraniu przez Powiat działań związanych z odnawialnymi źródłami energii. W 2012
r. Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na zakup i montaż kolektorów
słonecznych. Z budżetu powiatu właścicielom budynków mieszkalnych udzielono dotacji na łączną kwotę
30.000 zł. Dzięki udzielonemu wsparciu zostało zainstalowanych 10 zestawów solarnych, które przyczynią
się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.
Wyjątkowość Powiatu Pleszewskiego nakreśla m.in. jego bogactwo przyrodnicze na co dzień często nie
zauważane. Tymczasem różnorodność gatunków roślin i zwierząt oraz krajobrazu potrafi zaskoczyć osoby
mieszkające tutaj od urodzenia, które o wielu urokliwych miejscach powiatu dowiadują się przypadkiem po
latach. Pomimo, że Powiat Pleszewski jest powiatem typowo rolniczym jego krajobraz wcale nie jest monotonny. Mamy przecież olbrzymie kompleksy leśne z piaszczystymi wydmami w gminie Gizałki, dolinę rzeki
Prosny przepływającą przez pięć spośród sześciu gmin, wspomniane już pasy śródpolne w Fabianowie, Jezioro Gołuchowskie z przyległymi terenami rolno-leśnymi, liczne parki podworskie i wiele innych atrakcyjnych
zakątków.
Dla uświadomienia mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży wyjątkowego charakteru i bogactwa
przyrodniczego naszego powiatu postanowiono wydać publikację pt. ,,Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego”. Prezentacja książki odbyła się 11.11.2014r. przy okazji obchodów Święta Niepodległości. Znaczna
część kosztów druku została pokryta ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Poznaniu (z udziałem środków
z NFOŚiGW) w wysokości 10.000 zł. Książka wypełni zapotrzebowanie na takie tytuły, gdyż w ofercie księgarń
nie można znaleźć tak szczegółowych publikacji skupiających się na jednym powiecie. Ponadto książka
będzie stanowić kontynuację tematyczną ,,Przyrody Powiatu Pleszewskiego”, której nakład wyczerpał się
krótko po wydaniu w roku 2008.
Piotr Fabisz
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
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Działalność Powiatowego Rzecznika
Konsumentów
Bardzo ważnym elementem działalności instytucji Powiatowego Rzecznika Konsumentów usytuowanego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie jest udzielanie wszechstronnej pomocy prawnej konsumentom
i rozstrzyganie sporów, które wynikają z uczestnictwa w transakcji kupna-sprzedaży między konsumentami
a przedsiębiorcami. Umowy takie zawierane są także na wszelkiego rodzaju wykonawstwo usług.
Działalność rzecznika ma bezsprzecznie charakter społeczny, gdyż pomoc ta udzielana jest bezpłatnie, co
w trudnych czasach ma istotne znaczenie, dlatego że nie każdą osobę stać jest na odpłatne korzystanie z pomocy prawnej. To, że ranga Rzecznika z roku na rok wzrasta świadczy o coraz większej ilości skarg jakie wnoszone
są przez konsumentów z tytułu zakupu wadliwych towarów, jak również świadczenia na ich rzecz usług. Sytuację taką wymusza fakt, iż z roku na rok rośnie liczba konsumentów i podmiotów gospodarczych, które wchodzą
ze sobą w relacje handlowe.
W kadencji 2010-2014 do biura Rzecznika zostało zgłoszonych 978 skarg z czego 727 zostało załatwionych pozytywnie, natomiast 251 nie udało się załatwić na korzyść skarżących. Rzecz w tym, ze
każda sprawa jest indywidualna, wobec czego należy również do niej indywidualnie podjeść. Nie zawsze
też skarga jest uzasadniona i takich było wiele. Jednakże Rzecznik ze swej strony nie może odmówić
wszczęcia postępowania, mimo ewidentnych zastrzeżeń.
Sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte w sensie pozytywnym, za zgodą konsumenta i przy pomocy
Rzecznika mogły być skierowane do Sądu Powszechnego lub Polubownego Sądu Konsumenckiego w celu
ostatecznego rozstrzygnięcia. Jest to droga ostateczna załatwienia sporu, ale w większości bardzo skuteczna.
W tej kadencji skierowano 46 pozwów, z tego 32 sprawy zostały rozstrzygnięte pozytywnie przez Sądy na
rzecz konsumentów, natomiast 14 albo zostało rozstrzygniętych negatywnie, albo oddalone w przypadku
niespełnienia przez wnoszącego pozew uzupełnienia braków formalnych.
Bardzo ważna w działalności Rzecznika jest mediacja bezpośrednia między stronami sporu, która miała
miejsce w 186 przypadkach z czego połowa okazała się skuteczna. Najczęstszymi skargami wnoszonymi
przez konsumentów to w dalszym ciągu branża obuwnicza, RTV - AGD, usługi telekomunikacyjne – przysparzające ostatnio bardzo dużo kłopotów oraz umowy ubezpieczeniowe, bankowe, jak również zmiany
dotyczące dostawców energii elektrycznej i gazu. W podpisywaniu tych umów przez konsumentów niestety
bardzo widoczne są oznaki nieroztropności i braku orientacji, co do zasadności zmiany przedsiębiorcy,
którzy działają poprzez swoich przedstawicieli na niekorzyść konsumentów.
Kolejny czteroletni okres działalności Rzecznika w kadencji 2010-2014 w tutejszym Starostwie Powiatowym zaowocował coraz większą aktywnością na rzecz udzielania pomocy prawnej konsumentom,
którzy czują się zagubieni w gąszczu przepisów, nie mogą siebie czasem w sposób skuteczny obronić
i jedyną pomoc i obronę znajdują w instytucji Rzecznika Konsumentów, która na przestrzeni tej kadencji
i ostatnich 15 lat wydaje się wręcz niezbędna.
Andrzej Załustowicz
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Sztandar Powiatu Pleszewskiego
Sztandar Powiatu Pleszewskiego Rada Powiatu w Pleszewie, uchwałą nr XXII/67/2011, ustanowiła
w dniu 29 grudnia 2011 r. Starania o jego uchwalenie zostały zainspirowane przez Starostę Pleszewskiego
Michała Karalusa. Sztandar składa się z dwubarwnej tkaniny w kształcie kwadratu o długości boków stu
centymetrów. Boki, z wyjątkiem boku przypiętego do drzewca, obszyte są złotą frędzlą o szerokości pięciu
centymetrów. Pośrodku głównego płata sztandaru, na awersie, widnieje herb powiatu otoczony majuskalnym
napisem: POWIAT PLESZEWSKI. Na rewersie, koloru czerwonego, znajduje się wizerunek orła białego ze
złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi - godło Rzeczypospolitej Polskiej. Drzewiec sztandaru jest zwieńczony głowicą w kształcie Orła Piastowskiego
(herbem Wielkopolski) i opatrzony 157 symbolicznymi gwoździami fundacyjnymi. Tak zaprojektowany
sztandar uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stanowi dopełnienie znaków i insygniów heraldycznych powiatu, ustanowionych w 2001 r.
przez Radę Powiatu w Pleszewie pierwszej kadencji (herbu powiatu, flagi powiatu, łańcucha dla starosty,
łańcucha dla przewodniczącego, drewnianego młotka w kształcie sześcioboku, mosiężnego dzwoneczka
i ozdobnej pieczęci).
Powiat Pleszewski na sztandarze identyfikowany jest poprzez umieszczenie na awersie herbu powiatu.
Inicjatywę opracowania herbu, już na trzeciej sesji nowo reaktywowanego powiatu, w dniu 21 grudnia
1998 r., zgłosił radny W. Lehmann. Z pozoru wydawać by się mogło, że w kontekście ogromu zadań jakie
ówcześnie stały przed dopiero co reaktywowanym powiatem pleszewskim, zajmowanie się wyróżnikami
heraldycznymi było kwestią mało znaczącą albo wręcz zbędną. W przypadku powiatu pleszewskiego takie
stanowisko nie do końca się broni. Tutaj proces kształtowania wspólnoty mieszkańców ma szczególną
wymowę. Dowodzi tego debata nad wzorami graficznymi herbu uchwalonego w 2001 r., a po dziesięciu
latach, w 2011 r., przeniesionego na Sztandar Powiatu Pleszewskiego. Wzór herbu został opracowany
przez doraźną komisję ds. opracowania herbu i flagi, powołaną przez Radę Powiatu w Pleszewie. Komisji
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przewodniczył radny Wojciech Barszczewski w ścisłej
współpracy z ówczesnym wicestarostą Michałem Karalusem. Szczegółowy opis symboliki zawartej w herbie
znajduje się w protokołach z posiedzeń tejże komisji.
W tym miejscu nawiążę do jednej z wielu propozycji jego wzorów graficznych, które zostały poddane
dyskusji w czasie prac komisji, a która - z uwagi
na szczególnie dotkliwą dla Polski, w tym rodaków
z okolic Pleszewa, zaszłość historyczną - wymaga
odnotowania.
Dzisiejszy Powiat Pleszewski łączy w sobie ziemie
dwóch zaborów: rosyjskiego i pruskiego. Ponad stuletni
okres podziału okolicznych ziem pomiędzy zaborców,
z granicą na rzece Prośnie, siłą rzeczy z czasem musiał
prowadzić do zerwania lub przynajmniej osłabienia
więzi, które integrowały mieszkańców tego regionu
w okresie przedrozbiorowym. Mimo, że od tamtego
czasu upłynęło prawie 100 lat, do dziś stare podziały
terytorialne są obecne (incydentalnie) w kontaktach
interpersonalnych mieszkańców powiatu pleszewskiego. Podziały te znalazły również odzwierciedlenie
w dyskusjach nad symboliką projektowanego w 2001
r. herbu powiatu. Otóż w dyskusji nad wzorem graficznym herbu i jego wymową symboliczną, członek
komisji – Jarosław Szczotkiewicz zwrócił uwagę na
potrzebę uwzględnienia w herbie powiatu elementu
integrującego powiat z tworzącymi go gminami. Poddał
więc pod rozwagę pomysł wykorzystania w tym celu
mapy powiatu z rzeką Prosną. Na co członek komisji
Jan Szczepaniak, równocześnie członek Pleszewskiego
Towarzystwa Kulturalnego, kierując się ostrożnością
historyczną, stwierdził, że „z chwilą kiedy w herbie
ukaże się rzeka Prosna, może ona stać się przyczynkiem dyskusji - wyciszonych już obecnie - na temat
dawnych podziałów „dzielących” lokalną społeczność
na „tych zza Prosny”, „bosych Antków” i „bażantów”.
To by w wymiarze symbolu przywracało dawne podziały, a herb winien integrować całą społeczność” (patrz
protokół nr 1/99 z posiedzenia Komisji Heraldycznej
z 12 maja 1999 r.).
Rzeki Prosny w herbie nie ma. Ale dyskusja nad
jego wzorem dowodzi, że złe dziedzictwo historii ciągle
tkwi w świadomości obecnych mieszkańców powiatu.
A to oznacza, że proces dostosowywania powiatu pleszewskiego do współczesnych wyzwań wymaga nie
tylko tworzenia systemu nowoczesnej administracji,
wypełniającej sprawnie i efektywnie zadania publiczne nałożone na powiat. Proces ten wymaga również
własnej symboliki, wokół której pleszewska wspólnota
powiatowa będzie się integrowała, budowała swoją
tożsamość i znaczyła granice własnego terytorium.
Sztandar Powiatu Pleszewskiego doskonale wpisuje
się w ten proces.

Poświecenie sztandaru w kościele pw. Ścięcia
św. Jana Chrzciciela w Pleszewie przez ks. prałata
Henryka Szymca

Przekazanie sztandaru w ręce starosty

Wykład wybitnego językoznawcy, specjalisty
w zakresie języka mediów, reklamy i polityki prof.
Jerzego Bralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego
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Jego ustanowienie, w grudniu 2011 r., było
poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami, m.in.:
- analizą aktów prawnych, w tym ceremoniałów
związanych z aktem nadawania sztandarów,
- aktem powołania społecznego komitetu fundatorów sztandaru,
- opracowaniem wzoru graficznego,
- wystąpieniem do Komisji Heraldycznej przy
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie projektu sztandaru,
- zaproszeniem do grona fundatorów sztandaru,
- zebraniem datków od sponsorów,
- przygotowaniem projektu stosownej uchwały
Rady Powiatu w Pleszewie wraz z regulaminem
używania sztandaru,
- zleceniem wykonania sztandaru,
- przygotowaniem scenariusza uroczystości
nadania i uroczystego rozwinięcia sztandaru,
księgi pamiątkowej,
- powołaniem pocztów sztandarowych, itp.

Poczet sztandarowy Powiatu Pleszewskiego w składzie:
sztandarowy Marcin Mazurek, asysta Sylwia PaszkowiakDrogoś i Dorota Drosdowska

Goście ceremonii nadania
sztandaru w auli Liceum
i Gimnazjum im. Stanisława
Staszica w Pleszewie

104

Uroczystość poświęcenia i nadania Powiatowi Pleszewskiemu sztandaru miała miejsce
w dniu 6 stycznia 2012 r. ( w Święto Trzech
Króli) i była połączona z obchodami Święta
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Powiatu Pleszewskiego organizowanymi w rocznicę
Przemówienie Przewodniczącego
odzyskania niepodległości i objęcia władzy adminiRady Powiatu w Pleszewie
Mirosława Kuberki
stracyjnej w powiecie pleszewskim przez Polaków
w 1919 r. Obszerna relacja z tej uroczystości znalazła
się w Biuletynie Informacyjnym Samorządu Powiatowego w Pleszewie „Wiadomości Powiatowe” Nr
1 (18) z lutego 2012 r. Uroczystości rozpoczęły się
w godzinach dopołudniowych mszą św. w intencji
Powiatu Pleszewskiego i poświęceniem Sztandaru Powiatu Pleszewskiego w Kościele pw. Ścięcia Św. Jana
Chrzciciela w Pleszewie. Po południu w auli Liceum
i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie nastąpiło
uroczyste rozwinięcie sztandaru, symboliczne wbicie
gwoździ fundacyjnych przez wszystkich fundatorów
(a było ich 157 ze wszystkich środowisk powiatowych), wpisanie się darczyńców do księgi pamiątkowej.
Zaproszeni goście mogli wysłuchać przemówienia Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa, wykładu
prof. Jerzego Bralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Sztuka publicznych wystąpień” oraz koncertu
fortepianowego z okazji 93-lecia Powiatu Pleszewskiego wykonanego przez pianistkę Marię Rutkowską,
Sztandar Powiatu Pleszewskiego na co dzień przechowywany jest w zamykanej gablocie w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Od czasu jego ustanowienia brał udział w 38 różnorakich uroczystościach. Uczestniczył w ceremoniach pogrzebowych:
- ś.p. Włodzimierza Markiewicza (6.02.2012 r.) - radnego rady powiatu I kadencji, członka zarządu powiatu w 1999 r.,
- ś.p. Włodzimierza Lehmanna (13.09.2012r.) - radnego rady powiatu I kadencji (1999-2002), przewodniczącego rady powiatu w 1999 r., długoletniego wójta Gminy Gizałki (1989 – 2006),
- ś.p. Kazimierza Kościelnego (19.09.2012 r.) - wicewojewody kaliskiego (1993-1997), radnego wojewódzkiego z okręgu kaliskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego, wiceprzewodniczącego
sejmiku województwa wielkopolskiego,
- ś.p. księdza Józefa Maciołka (10.01.2014 r.), proboszcza parafii pw. Św. Floriana w Pleszewie,
- ś.p. Czesława Szulca (12.02.2014 r.) - radnego Rady Powiatu I kadencji,
ś.p. płk. Mariana Żegoty (27.03.2014 r.) - sybiraka, inwalidy wojennego, kawalera orderu Virtuti Militari.
Sztandar towarzyszył uroczystościom dożynkowym, obchodom Dnia Wojska Polskiego, uroczystościom
upamiętniającym rocznicę wybuchu II wojny światowej. Był obecny na mszach świętych odprawianych
w rocznicę odzyskania niepodległości przez Powiat Pleszewski, katastrofy smoleńskiej, konstytucji 3-go
maja, Święta Niepodległości, rocznicę powstania wielkopolskiego (w tym brał udział we mszy św. w intencji Powstańców Wielkopolskich odprawianej w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa Świętego
Jana Chrzciciela oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie) i innych.
Sztandarowi w uroczystościach asystowały naprzemiennie poczty sztandarowe, powołane Zarządzeniem
nr 4/12 Starosty Pleszewskiego z dnia 3 stycznia 2012 r. (ze zmianami), w osobach: Arkadiusz Dolata,
Marcin Mazurek, Krzysztof Musielak i Krzysztof Zawada (sztandarowi), Marzena Bartosik, Dorota Drosdowska, Justyna Koza, Anna Nowicka, Justyna Osiaczyk, Sylwia Paszkowiak – Drogoś, Maria Ratajczak
– Gramala, Marlena Świątek, Izabela Wasińska, Karina Zalewa i Justyna Zefirian (asysta).
W tym miejscu, w imieniu Starosty Pleszewskiego oraz własnym, wymienionym wyżej Kolegom i Koleżankom z pocztów sztandarowych, składam serdeczne podziękowania za chętną, pełną zrozumienia i powagi postawę podczas reprezentowania Powiatu Pleszewskiego na wszelkich uroczystościach z udziałem
Sztandaru Powiatu Pleszewskiego.
Sztandar Powiatu Pleszewskiego obowiązkowo wystawiany jest w dniach:
6 styczna - Święto Powiatu Pleszewskiego,
3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
27 grudnia - rocznica Powstania Wielkopolskiego.
Urszula Balicka
Kierownik Kancelarii Starosty
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Symboliczne wbijanie gwoździ fundacyjnych w drzewiec sztandaru
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ROZDZIAŁ III

REGULAMIN UŻYWANIA SZTANDARU
POWIATU PLESZEWSKIEGO
§ 1. Zasady ogólne
1. Sztandar Powiatu Pleszewskiego jest zewnętrznym znakiem symbolizującym Powiat Pleszewski jako jednostki samorządu terytorialnego
i używany jest w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek.
2. Sztandar Powiatu Pleszewskiego jest własnością Powiatu Pleszewskiego.
3. Używanie sztandaru nie może godzić w dobre obyczaje i prestiż
Powiatu Pleszewskiego.
4. Przechowywanie, wystawianie i obchodzenie się ze sztandarem w trakcie przewożenia wymaga szczególnej ochrony i staranności.
5. Opiekę nad sztandarem sprawuje Starosta Pleszewski.
6. Sztandar przechowywany jest w Starostwie Powiatowym w Pleszewie,
w miejscu do tego przeznaczonym, zapewniającym mu należytą ekspozycję i zabezpieczenie (zamykana gablota w reprezentacyjnym miejscu).
§ 2. Uroczystości z udziałem sztandaru
1. Sztandar używany jest podczas:
a) uroczystych sesji Rady Powiatu w Pleszewie,
b) ślubowania radnych,
c) ważnych uroczystości samorządowych,
d) doniosłych rocznic i świąt państwowych,
e) składania kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej przez władze
samorządowe,
f) nadawania tytułów honorowych,
g) ceremonii pogrzebowych osób zasłużonych dla Powiatu Pleszewskiego,
h) uroczystości z udziałem oficjalnych przedstawicieli Powiatu Pleszewskiego.
2. Decyzje dotyczące udziału pocztu sztandarowego ze sztandarem
w uroczystościach podejmuje Starosta Pleszewski w porozumieniu
z Przewodniczącym Rady Powiatu w Pleszewie.
3. Podczas uroczystości pogrzebowych lub w okresie żałoby narodowej
sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.
§ 3. Poczet sztandarowy
1. Podczas uroczystych wystąpień sztandar niesiony jest przez poczet
sztandarowy.
2. Poczet sztandarowy stanowią trzy osoby: sztandarowy i dwóch
asystentów.
3. Osobowy skład pocztu sztandarowego powołuje odrębnym zarządzeniem Starosta Pleszewski spośród etatowych pracowników Starostwa
Powiatowego w Pleszewie.
4. W uzasadnionych sytuacjach Starosta Pleszewski może doraźnie
wyznaczyć inną osobę do składu pocztu sztandarowego.
5. Członkowie pocztu sztandarowego występują w ubiorach wizytowych.
6. Gdy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego odbywają się
w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny stosowny strój.
7. Członkowie pocztu sztandarowego używają następujących atrybutów:
a) białych rękawiczek,
b) szarfy sztandarowej biało - czerwonej dla sztandarowego, szarf sztandarowych w barwach Powiatu Pleszewskiego biało - niebieskich dla
asysty, przepasanych przez prawe ramiona i spiętych na lewych biodrach.
8. Atrybuty pocztu sztandarowego przechowywane są w Kancelarii Starosty.
9. Podczas oficjalnych wystąpień członków pocztu sztandarowego obowiązują zasady musztry.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Interpretowanie postanowień niniejszego regulaminu należy do kompetencji Starosty Pleszewskiego.
2. W sprawach nie unormowanych przepisami niniejszego regulaminu
mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wpisy uczestników uroczystości do księgi
pamiątkowej
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Samorząd powiatowy składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom,
którzy przyczynili się do ufundowania Sztandaru Powiatu Pleszewskiego

Podziękowania
1 Pan Eugeniusz Grzeszczak Wicemarszałek Sejmu RP i Poseł
na Sejm RP 		
2 Pan Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego
i Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
3 Pan Michał Karalus Starosta Pleszewski		
4 Pan Marian Adamek Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
5 Pan Marian Wielgosik Wójt Gminy Chocz 		
6 Pan Sławomir Spychaj Wójt Gminy Czermin		
7 Pan Jarosław Pietrzak Wójt Gminy Dobrzyca		
8 Pan Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki 		
9 Pan Marek Zdunek Wójt Gminy Gołuchów 		
10 Pani Dorota Czaplicka Wicestarosta Pleszewski 		
11 Pan Mirosław Kuberka 		
12 Pan Zbigniew Rodek 		
13 Pani Maria Górczyńska 		
14 Pan Andrzej Madaliński 		
15 Pan Marian Walczak 		
16 Pani Agnieszka Góralczyk 		
17 Pani Maria Owczarek-Neumann		
18 Pani Jolanta Pankowiak 		
19 Pan Marek Szewczyk 		
20 Pan Piotr Kopczyński 		
21 Pan Zbigniew Szóstak 		
22 Pan Michał Kaczmarek 		
23 Pan Mariusz Sitnicki 		
24 Pan Waldemar Maciaszek 		
25 Pan Mieczysław Kołtuniewski 		
26 Pan Jan Bandosz 		
27 Pan Renata Reszel 		
28 Pan Bogdan Skitek 		
29 Pan Krzysztof Szac 		
30 Pan Radomir Zdunek 		
31 Pan Henryk Woldański 		
32 Pan Zbigniew Wochna 		
33 Pani Maria Lehmann 		
34 Pan Bogdan Cierniak 		
35 Pan Adam Gramala 		
36 Pan Kazimierz Maciejewski 		
37 Pan Tadeusz Rak 		
38 Pan Jarosław Szczotkiewicz 		
39 Pan Czesław Balcerek 		
40 Pan Wojciech Barszczewski 		
41 Pani Eugenia Depa 		
42 Pan Kazimierz Janiszewski 		
43 Pan Włodzimierz Kołtuniewski 		
44 Pan Włodzimierz Lehmann 		
45 Pan Ignacy Maciaszek 		
46 Pan Włodzimierz Markiewicz 		
47 Pan Kazimierz Ratajczak 		
48 Pan Zygmunt Reszel 		
49 Pan Czesław Szulc 		
50 Pan Adam Świgoń 		
51 Pan Andrzej Winiecki 		
52 Pan Paweł Przybył 		
53 Rada Miejska w Pleszewie 		
54 Rada Gminy Chocz 		
55 Rada Gminy Czermin		
56 Rada Gminy Dobrzyca		
57 Pan Roman Rojewski Przewodniczący Rady Gminy Gizałki
58 Pan Tadeusz Kostuj Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Gizałki 		
59 Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie
60 Parafia p.w. św. Floriana w Pleszewie 		
61 Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie 		
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62 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pleszewie		
63 Pani Grażyna Kaczmarek Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pleszewie
64 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie		
65 Pani Halina Meller Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Pleszewie		
66 Pan Grzegorz Grygiel Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Pleszewie		
67 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
w Pleszewie		
68 Pan Marek Szczepański Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych w Pleszewie
69 Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie
70 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Usługowo
- Gospodarczych w Pleszewie
71 Dyrektor i Rada Słuchaczy przy Zespole Szkół
Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie
72 Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie		
73 Pan Jerzy Wiśniewski Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego
i Domu Dziecka w Pleszewie		
74 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Pleszewie
75 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie
76 Pani Marlena Kołecka Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka
w Białobłotach
77 Pan Michał Załustowicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Fabianowie
78 Policjanci Powiatu Pleszewskiego 		
79 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
80 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
81 Pani Barbara Kordala Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pleszewie		
82 Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie
83 Pan Rafał Nawrot Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pleszewie 		
84 Biuro Powiatowe ARiMR w Pleszewie 		
85 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pleszewie		
86 Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pleszewie		
87 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w Pleszewie		
88 Koło Pszczelarzy w Pleszewie		
89 Stowarzyszenie Klaster Kotlarski w Pleszewie		
90 Pleszewskie Zrzeszenie Handlu i Usług		
91 Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Pleszewie 		
92 Towarzystwo Miłośników Pleszewa		
93 Stowarzyszenie „Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego”
94 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie
95 Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”		
96 Stowarzyszenie „Tak dla Powiatu Pleszewskiego”		
97 Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pleszewie
98 Pan Piotr Kowalik Prezes Oddziału ZNP w Pleszewie
99 FAMOT Pleszew Sp. z o.o.		
100 Państwo Dorota Rita Roman Kołodziejczak PPHU
ACWADOR		
101 Pan Zdzisław Marciniak Zakład Ślusarsko-Kotlarski 		
102 Państwo Krystyna i Zdzisław Siereccy DOMER Handel Hurt
Detal		
103 Pan Zbigniew Banasiak KOTŁO-POL Gołuchów		
104 Pan Jan Wichłacz PPHU KONSTAL		
105 Pan Ryszard Kujawski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Auto Centrum RYSTAL Pleszew
106 Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Pleszewie

ROZDZIAŁ III
107 Janecki Bosch Service		
108 Pan Zbigniew Hypki Grana s.c. Nasiennictwo Rolnicze
109 Państwo Bogumiła Jakubowska i Maciej Jakubowski Pralnia
Express s.c.
110 Pan Jan Klauza Zakład Budowy i Konserwacji Terenów
Zieleni OGROBUD
111 Państwo Marietta Keiser i Lechosław Maciejewski PPHU
AQUABUD
112 Pan Marian Jankowski Zakład Usług Elektronicznych
ELMAR		
113 Państwo Teresa, Bronisław i Maciej Vogt CukiernictwoPiekarstwo		
114 Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.		
115 Pleszewskie Zakłady Zbożowe Dystrybucja Sp. z o.o.
116 Redakcja „Życie Pleszewa”		
117 Biuro Usług Turystyczno-Ubezpieczeniowych KINAS
w Pleszewie		
118 Bank Spółdzielczy w Pleszewie		
119 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy		
120 Pleszewski Związek Wędkarski Koło w Pleszewie		
121 Powiatowe Koło Hodowców Koni w Pleszewie		
122 Kółko Rolnicze w Sośnicy		
123 Kółko Rolnicze w Dobrzycy		
124 Kółko Rolnicze w Pleszewie		
125 Koło Gospodyń Wiejskich w Czerminie		
126 Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczynie		
127 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywosądowie		
128 Koło Gospodyń Wiejskich w Tursku		
129 Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach		
130 Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharkach		
131 Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Ostrowska-Świerczyna
132 Koło Gospodyń Wiejskich w Żbikach		
133 Koło Gospodyń Wiejskich Psienie Ostrów		
134 Kółko Włościanek w Żegocinie		
135 Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie		
136 Prawo i Sprawiedliwość Koło w Pleszewie		
137 Zarząd Powiatowy PSL w Pleszewie		
138 Sojusz Lewicy Demokratycznej Rada Powiatowa
w Pleszewie		
139 Platforma Obywatelska RP w Pleszewie		
140 Pani Czesława Haak z Pleszewa		
141 Pani Bogumiła Konrady z Dobrzycy		
142 Gospodarstwo Państwa Maciaszków z Kuchar		

143 Pani Irena Kuczyńska - „Gazeta Pleszewska”		
144 Pan Jan Kubiak z Gołuchowa		
145 Uczniowie klasy II e humanistyczno-dziennikarskiej z I LO
im. St. Staszica w Pleszewie
146 Sołectwo Brzezie, Kółko Rolnicze w Brzeziu i Koło
Gospodyń Wiejskich w Brzeziu		
147 Sołectwo wsi Nowolipsk		
148 Gminna Rada Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich
w Gołuchowie		
149 Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Dobrzyca		
150 Sołtysi Gminy Chocz		
151 Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej		
152 Nadleśnictwo Grodziec		
153 Nadleśnictwo Taczanów				
154 Rada Sołecka wsi Żegocin		
155 Sołtysi Gminy Dobrzyca		
156 Sołtysi Gminy Czermin		
157 Anonimowy darczyńca		

AKT NADANIA SZTANDARU

W uznaniu dotychczasowego dorobku Powiatu Pleszewskiego niniejszym Aktem, w obecności
uczestników Święta Powiatu Pleszewskiego, zgromadzonych w dniu 6 stycznia 2012 r. w auli
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie, przekazujemy Staroście
Pleszewskiemu
SZTANDAR Powiatu Pleszewskiego
będący symbolem najwyższych wartości: tradycji, honoru i godności, jako zobowiązanie do
rzetelnego wypełniania obowiązków wobec Powiatu i Jego Mieszkańców.
Sztandar jest znakiem Wspólnoty sześciu gmin tworzących Powiat Pleszewski. Powstał w hołdzie Naszym Przodkom i pozostanie po nas jako spuścizna dla przyszłych pokoleń.
Wzór sztandaru został opracowany w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, zaopiniowany
przez Komisję Heraldyczną, działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie Nr XII/67/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.
Sztandar poświęcono w dniu dzisiejszym w Kościele pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela
w Pleszewie. Fundatorem sztandaru jest 157 ofiarodawców.
Noście Go z dumą! Bądźcie mu wierni! Strzeżcie dobrego imienia Powiatu Pleszewskiego,
dbajcie o Jego prestiż, rozwój i pomyślność.
Niech ten sztandar zawsze wyraża społeczną wieź mieszkańców Powiatu Pleszewskiego.
Fundatorzy
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Kalendarium
najważniejszych
wydarzeń
2011-2014
2011
6I
Święto Powiatu Pleszewskiego. W kościele p.w.
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie odprawiono nabożeństwo w intencji mieszkańców Powiatu.
Podczas uroczystej akademii w kinie „Hel” prof. zw.
dr hab. Waldemar Łazuga z UAM w Poznaniu wygłosił wykład pt. „Autorytet lokalny - uśpiona duma”,
a uczniowie ZST wystawili spektakl historyczny pt.
„Nic nie jest dane raz na zawsze”.
12 I
Otwarcie wyremontowanego Oddziału Chirurgicznego
w PCM Sp. z o.o.

30 III
Starosta Pleszewski Michał Karalus otrzymał tytuł
„Europejczyka Roku 2010” od Fundacji Państwo
Obywatelskie i redakcji miesięcznika „Monitor Unii
Europejskiej”.
3 IV
W 6. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II Oddział
PTTK Pleszew, Starostwo Powiatowe w Pleszewie
oraz „Sport” Pleszew Sp. z o.o. zorganizowały VII
Kolarski Rajd Papieski przebiegający przez miejscowości: Kowalew, Suchorzew, Orpiszewek, Kotlin,
Sławoszew i Parzew. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Pleszewski.

13 - 15 I
Spotkanie Noworoczne w partnerskim Powiecie
Ammerland w Niemczech.
15 I
III Bal Starosty Pleszewskiego w Restauracji „Acwador” w Prokopowie.
27 - 28 I
Akcja „Zimowe Ptakoliczenie”, zorganizowana przez
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Pleszewie pod auspicjami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
21 III
Na terenie ZSUG w Pleszewie odbyły się V Targi
Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego ph. „Tak witamy
wiosnę”, połączone z obchodami 10-lecia Powiatowej
Świetlicy Środowiskowej.
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10 IV
W pierwszą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z inicjatywy lokalnych struktur PiS na Murze
Pamięci przy kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie odsłonięto tablicę pamiątkową.

KALENDARIUM
28 IV - 3 V
Starosta Pleszewski Michał Karalus z grupą Pleszewian uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych
Papieża Jana Pawła II w Rzymie. Podczas pobytu we
Włoszech delegacja z Powiatu Pleszewskiego spotkała się z Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
w Watykanie Hanną Suchocką.
12 V
II Powiatowy Młodzieżowy Turniej Ratowniczy o Puchar Starosty Pleszewskiego.

10 VI
XI Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy.
12 VI
Inauguracja akcji ph. „Bezpieczna Kotłownia
= bezpieczny dom” w Powiecie Pleszewskim, organizowana przez Starostwo Powiatowe, Komendę
Powiatową PSP i Klaster Kotlarski.

17 V
I Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego w auli ZSP-P
CKU w Marszewie. Gościem Forum była Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska.

28 VI - 2 VII
Na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego
Andrzeja Grzyba do Brukseli wyjechało kilkunastu
nowo wybranych sołtysów z Powiatu Pleszewskiego, którym towarzyszył Starosta Pleszewski Michał
Karalus.
12 - 19 VII
Delegacja przedsiębiorców i organizacji społecznych
na czele ze Starostą Pleszewskim Michałem Karalusem i Przewodniczącym Rady Powiatu Mirosławem Kuberką po raz pierwszy przebywała z wizytą
w Rejonie Priozierskim i Sosnoborskim (Obwód
Leningradzki) w Rosji.

1 VI
Otwarcie pierwszego powiatowego boiska „ORLIK”
przy I LO im. St. Staszica i ZSUG w Pleszewie. Uroczystość połączono z Festynem Zdrowia pn. „Twoje
zdrowie w Twoich rękach”.
1 - 5 VI
XI Wielkopolskie Dni STOP Uzależnieniom w Pleszewie.

28 VIII
Dożynki Powiatu Pleszewskiego 2011 w Gołuchowie.
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23 IX
Jubileusz 140-lecia Szkoły Średniej w Pleszewie.
W ramach obchodów odbyło się Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Staszica w Pleszewie oraz okolicznościowy
koncert w wykonaniu uczniów I LO.
17 X
PCM Sp. z o.o. po raz czwarty zajęła I miejsce
w ogólnopolskim „Rankingu Szpitali 2011” wg
dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii placówek
niepublicznych. Nagrodę w Warszawie odebrali
Starosta Pleszewski Michał Karalus i Prezes PCM
mec. Agnieszka Pachciarz.
3 XI
Otwarcie drugiego powiatowego kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Zespole
Szkół Technicznych w Pleszewie.
11 XI
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Pleszewie. W kinie „Hel” odbył się seans filmu pt. „Bitwa
Warszawska 1920”, a w auli I LO im. St. Staszica
koncert okolicznościowy ph. „Radość Niepodległości”
w wykonaniu kwartetu smyczkowego „LIBIAMO”
z Filharmonii Kaliskiej.
15 XI
Założenie Stowarzyszenia „Forum Kobiet Powiatu
Pleszewskiego” z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
18 X
Na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
odsłonięto zrekonstruowany nagrobek wybitnego
Pleszewianina prof. Michała Sobeskiego, jednego z założycieli Wszechnicy Piastowskiej - kolebki
Uniwersytetu Poznańskiego. Odnowienia pomnika
dokonano z inicjatywy UAM w Poznaniu przy partycypacji w kosztach Powiatu Pleszewskiego i UMiG
w Pleszewie.

17 XI
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod
budowę nowego bloku szpitalnego w PCM Sp. z o.o.

19 X
Oddanie do użytku Pracowni Hemodynamiki i Angiografii w PCM Sp. z o.o.
26 X
Otwarcie nowych pracowni w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Pleszewie.
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25 XI
Oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej
Pleszew - Dobrzyca i oddanie inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku DPS w Fabianowie”.

KALENDARIUM

28 XI
Otwarcie drogi powiatowej Pleszew - Grab po zakończonej przebudowie. Uroczystość połączono
z poświęceniem odrestaurowanego z inicjatywy
samorządu powiatowego grobowca Artura Szenica,
pierwszego starosty pleszewskiego w niepodległej
Rzeczpospolitej w 1919 roku.
10 XII
Powiat Pleszewski zajął 2. miejsce w Wielkopolsce
i znalazł się w czołówce 20. powiatów w kraju wg
rankingu pt. „Wykorzystywanie środków unijnych
przez samorządy”, opracowanym na Uniwersytecie
Warszawskim, a opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Nr 50/1056.
23 XII
Władze samorządowe gmin i Powiatu Pleszewskiego
wystosowały protest wobec planów Ministerstwa
Sprawiedliwości dotyczących likwidacji Sądu Rejonowego w Pleszewie.
29 XII
Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła uchwałę Nr
XII/67/11 o ustanowieniu sztandaru Powiatu Pleszewskiego.
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2012
6I
Obchody Święta Powiatu Pleszewskiego. Na mszy
świętej w intencji Powiatu Pleszewskiego, odprawionej w Kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Pleszewie poświęcono i nadano sztandar Powiatu
oraz przekazano parafii ornat z herbem powiatowym.
W auli I LO im. St. Staszica w Pleszewie odbyła się
uroczystość rozwinięcia sztandaru: wbicie gwoździ
fundacyjnych, wpisy do księgi pamiątkowej oraz
wykład prof. Jerzego Bralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Sztuka wystąpień publicznych”.
12 - 14 I
Spotkanie Noworoczne w Powiecie Ammerland.
26 - 27 I
Po raz piąty Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie
włączył się w akcję „Zimowego Ptakoliczenia”, zainicjowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków.
4 II
IV Bal Starosty Pleszewskiego w Restauracji „Acwador” w Prokopowie.
10 II
IX Spotkanie Sołtysów Powiatu Pleszewskiego 2012
w Marszewie.
7 III
Oddanie do użytku rezonansu magnetycznego w zmodernizowanym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
15 III
Tadeusz Stefaniak został Prezesem Zarządu Spółki
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie.

21 III
VI Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU
w Marszewie.
15 IV
VIII Rowerowy Rajd Papieski z Pleszewa do Kucharek
pod patronatem honorowym Starosty Pleszewskiego.
20 IV
Szpital PCM po raz piąty otrzymał certyfikat akredytacyjny, po raz pierwszy o randze ministerialnej.
3-6V
50-osobowa grupa samorządowców i przedstawicieli organizacji społecznych z Powiatu Pleszewskiego gościła w partnerskim Powiecie Ammerland
w Niemczech.
18 V
Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane przez Zespół
Placówek Specjalnych w DPS Pleszew.

31 V
Powołanie Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława
Staszica w Pleszewie.
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1 VI
„XII Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom” ph. „Tylko
słabi gracze biorą dopalacze”. Na „Orliku” przy ul.
Zielonej w Pleszewie odbyły się zawody sportowe
młodzieży oraz samorządowy turniej piłkarski radnych gmin i powiatu.

29 IX
Jubileusz 55-lecia Szkoły Rolniczej w Marszewie.

2 VI
„XII Biegi Mikołajczykowskie” w Dobrzycy.
21 - 25 VI
W Powiecie Pleszewskim gościła delegacja pracowników instytucji gospodarki wodnej z niemieckiego
Powiatu Ammerland.
1X
Otwarcie pododdziału DPS Pleszew dla mieszkańców domów pomocy społecznej uzależnionych od
alkoholu.

2 IX
Dożynki Powiatu Pleszewskiego 2012 w Pleszewie.
24 - 25 X
Drugi audit odnowienia certyfikatu ISO, przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, potwierdzający spełnianie przez
Starostwo Powiatowe w Pleszewie norm jakości
w administracji publicznej.

5X
30-lecie Szpitala w Pleszewie. Z okazji jubileuszu
PCM Sp. z o.o. zorganizował w Gołuchowie konferencję na temat „30 lat szpitala w Pleszewie. Nowe
wyzwania i perspektywy rozwoju”.
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9 XII
Zaduszki Mikołajczykowskie w Dobrzycy.
11 XII
Forum Gospodarcze Powiatu Pleszewskiego zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie
i Pleszewską Izbę Gospodarczą. Honorowy patronat
nad Forum objął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak.

17 X
Premiera książki Tomasza Wojtali pt. „BOCIUN. Płk
dypl. Ludwik Bociański (1892-1970)” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Publikację wydało Starostwo Powiatowe w Pleszewie
pod honorowym patronatem Wojewody i Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
8 XI
PCM Sp. z o.o. po raz piąty wygrał ranking najlepszych
szpitali w Polsce według redakcji „Rzeczpospolitej”
i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

10 XI
Obchody Święta Niepodległości. Podczas uroczystości
w auli LiG im. St. Staszica odbyła się pleszewska
promocja książki pt. „BOCIUN. Płk dypl. Ludwik
Bociański (1892-1970)” Tomasza Wojtali, wykład
historyka dr. Pawła Stachowiaka z Zakładu Najnowszej Historii Politycznej Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz koncert Folk
Kapeli „Góralska Hora” ze Szczyrku.

116

KALENDARIUM

2013
6I
Święto Powiatu Pleszewskiego. W auli LiG im. St.
Staszica odbył się koncert zespołu wokalnego „The
Sunday Singers” i wykład prof. Andrzeja Mencwela
z Polskiej Akademii Nauk.
10 - 12 I
Spotkanie Noworoczne w Powiecie Ammerland.

14 II
Przekazanie przez Starostwo Powiatowe samochodu kwatermistrzowskiego Ford Transit Komendzie
Powiatowej PSP w Pleszewie.
21 III
VII Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego ph.
„Salon Maturzystów” w Zespole Szkół Technicznych
w Pleszewie.
07 IV
IX Kolarski Rajd Papieski trasą od Starostwa Powiatowego w Pleszewie do Żegocina.
5V
Święta Prosny i Powiatowy Marsz Nordic Walking
w gminie Chocz.
7V
„Powiatowy Turniej Piłkarski Orlika o Puchar Starosty
Pleszewskiego” na terenie ZSP nr 3 w Pleszewie.

22 I
150. rocznica Powstania Styczniowego. Na cmentarzu parafialnym w Szymanowicach (gm. Gizałki)
pod zbiorową mogiłą 10 powstańców styczniowych
Starosta Pleszewski Michał Karalus, Przewodniczący
Rady Powiatu Mirosław Kuberka, Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza oraz Wójt Gminy Chocz Marian
Wielgosik złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
24 I
I Mistrzostwa Szkół Powiatowych w Bowlingu na
kręgielni Parku Wodnego „Planty”, zorganizowane
przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie i Spółkę
„Sport” Pleszew.

14 V
„IV Powiatowy Młodzieżowy Turniej Ratowniczy o Puchar Starosty Pleszewskiego” w KP PSP w Pleszewie.

7 II
Podpisanie aktu notarialnego w sprawie korekty
granic między powiatami pleszewskim i jarocińskim.
Powiat Pleszewski i gmina Czermin odstąpiły przygraniczny teren w okolicach Pieruch i Pieruszyc na
rzecz Powiatu Jarocińskiego i gminy Żerków w zamian za część obszaru ewidencyjnego Sierszew.
Celem zmiany granicy było uporządkowanie kwestii
zarządzania drogą powiatową Kotlin - Sucha, której
właścicielem w całości stał się Powiat Jarociński.
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27 V
Nadanie Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Pleszewie imienia Wojciecha Kilara. Ceremonia
odbyła się pod patronatem Starosty Pleszewskiego
i Burmistrza MiG Pleszew.
4 VI
XIII WDSU. Na „Orliku” przy ul. Zielonej w Pleszewie
odbyły się rozgrywki sportowe szkół ponadgimnazjalnych oraz turniej piłkarski drużyn samorządowych.

7 VI
Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej z okazji
Dnia Dziecka zorganizowała w Starostwie Powiatowym w Pleszewie spektakl animacyjno-teatralny dla
dzieci oraz wieczorne widowisko z efektami ognia
i dźwięku. Pokaz artystyczny w ramach projektu pt:
„Teatr w małym mieście” współfinansował Powiat Pleszewski i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
8 VI
XIII Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy.
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16 VII
70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Na cmentarzu
w Sośnicy Starosta Pleszewski Michał Karalus
i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew
Rodek złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem mieszkańców Berezowicy Małej koło Zbaraża,
zamordowanych w 1944 roku przez Ukraińską
Powstańczą Armię (UPA).

31 VIII
III Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Pleszewie, zorganizowany przez Forum Kobiet i Starostwo Powiatowe w pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka. I miejsce zdobyło KGW z Lipiej Góry
(Gmina Szamocin, Powiat Chodzieski) za czerninę
z nadnoteckiej gęsi z siwymi kluchami. Dr Aleksandra Swulińska - Katulska wygłosiła prelekcję pt:
„Tradycyjna kuchnia wielkopolska na przestrzeni
dziejów”.
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1 IX
Dożynki Powiatu Pleszewskiego w Dobrzycy.
19 IX
Festiwal Rzemiosła w Pleszewie pod honorowym
patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Władysława Kosiniak-Kamysza, Wiceministra Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego oraz Prezesa
Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika.
4X
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie otrzymał nagrodę w XXXIX edycji konkursu Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu pt. „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej” w kategorii „obiekty zmodernizowane” za
budynek do terapii osób uzależnionych od alkoholu.

12 X
50-lecie Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Zielonej w Pleszewie.

30 X
Otwarcie nowego obiektu rekreacyjno-sportowego
„MOWik” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Marszewie.
7 XI
PCM Sp. z o.o. po raz szósty triumfował w rankingu
„Bezpieczny szpital” wg dziennika „Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia z Krakowa.
9 XI
I Powiatowy Turniej Samorządowców Powiatu Pleszewskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu.

11 XI
Obchody Święta Niepodległości w Powiecie Pleszewskim. W kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Pleszewie odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny. W auli LiG im. St. Staszica Maria Rutkowska
i Dorota Szczepaniak dały koncert fortepianowy pt.
„Podziękowanie Calisii”.
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29 XII
Podczas Święta Hipolita Cegielskiego - patrona Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
- zapoczątkowano zwyczaj pasowania na czeladników. Uroczystość odbyła się Sali Cechu Rzemiosł
Różnych w Pleszewie.
7 XII
Starosta Pleszewski Michał Karalus otrzymał srebrny
medal „LABOR OMNIA VINCIT” za krzewienie idei
pracy organicznej.

28 XII
Starosta Pleszewski uczestniczył w centralnych obchodach 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Warszawie, zorganizowanych z inicjatywy
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka pod honorowym patronatem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.
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2014
1I
Dobrzyca odzyskała status miasta.

6I
V Święto Powiatu Pleszewskiego. W Kościele pw.
Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie odprawiono
nabożeństwo. W auli LiG im. St. Staszica wręczono
stypendia Starosty Pleszewskiego najlepszym uczniom
szkół ponadgimnazjalnych oraz zdolnym przedstawicielom młodego pokolenia. Dr Maciej Kowalczyk
przedstawił prezentację pt. „Powiat Pleszewski
w XIX wieku i I połowie XX wieku”. Na zakończenie
wieczoru wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego.
9-11 I
Tradycyjne Spotkanie Noworoczne w Powiecie Ammerland z udziałem delegacji Powiatu Pleszewskiego.

28 II
Prezes PCM Tadeusz Stefaniak został „Pleszewianinem Roku 2013”.
5 III
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Pleszewie przyjęła
program pn. „Klub Młodego Przedsiębiorcy”, ułatwiający start w biznesie osobom do 35 roku życia.

7 III
Oddanie do użytku lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w PCM Sp. z o.o.
27 III
Powiat Pleszewski zdobył nagrodę „EURO - POWIAT” w dziedzinie kultury i turystyki oraz certyfikat najlepszych powiatów Unii Europejskiej
w konkursie organizowanym przez Euro-Partner
Corporation pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Wojewody Wielkopolskiego oraz
Marszałka Województwa.

31 III
W sądzie w Słupcy Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ustroju sądów
powszechnych, przywracającą od 1 stycznia 2015r.
kilkanaście sądów rejonowych w Wielkopolsce, w tym
Sąd Rejonowy w Pleszewie.
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6 IV
X Kolarski Rajd Papieski z Pleszewa do Czermina.
7-11 IV
Delegacja Powiatu Pleszewskiego uczestniczyła
w wyjeździe do Prowincji Antalya w Turcji. Wyjazd
zorganizowało Starostwo Powiatowe w partnerstwie
z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP i Stowarzyszeniem „Edukacja - Młodzież” w ramach projektu
pt. „Edukacja dla wszystkich”, współfinansowanego
przez Komisję Europejską z środków na współpracę
między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie.
29 IV
V Powiatowy Młodzieżowy Turniej Ratowniczy o Puchar Starosty Pleszewskiego
4. V
Święto Prosny, zorganizowane w Nowej Wsi (gm. Gizałki) przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. W programie m.in. spływ kajakowy, zawody wędkarskie,
rajd rowerowy, marsz Nordic Walking, „Bieg Wiosny”,
mecz piłki nożnej oraz Turniej Wsi Gminy Gizałki.
15 – 18 V
48-osobowa grupa radnych, pracowników samorządowych, członkiń Stowarzyszenia Forum Kobiet
Powiatu Pleszewskiego i KGW przebywała z wizytą
w Ammerland.
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2 VI
XIV Wielkopolskie Dni STOP Uzależnieniom w ZST.
Zorganizowano rozgrywki sportowe i konkurs karaoke dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
samorządowy turniej piłki nożnej.
3 - 6 VI
W Powiecie Pleszewskim gościła 13-osobowa delegacja pracowników oświaty z Prowincji Antalya w Turcji.
7 VI
XIV Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy.
13 VI
Spektakl animacyjno-teatralny dla dzieci oraz wieczorne widowisko z efektami ognia i dźwięku z okazji Dnia Dziecka. Atrakcję współfinansował Powiat
Pleszewski, a przygotowała Fundacja Wspierania
Twórczości Niezależnej w ramach projektu pt. „Teatr
w małym mieście”.
14 - 15 VI
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów i Wychowanków
Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica z okazji
95-lecia polskiej szkoły w Pleszewie.
24 VI
Finał konkursu ogłoszonego przez Starostę Pleszewskiego i Burmistrza Dobrzycy na koncepcję układu
przestrzenno-architektonicznego dobrzyckiego rynku
dla studentów Wydziału Architektury Politechniki
Poznańskiej.
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27 VI
Otwarcie oddziałów kardiologicznego i onkologicznego w nowym skrzydle Pleszewskiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o.
10 - 12 VII
Powiat Pleszewskie odwiedziła 30-osobowa delegacja z niemieckiego Powiatu Ammerland na czele
ze starostą Jörgiem Bensbergiem.
11 VII
Jubileusz 160-lecia Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

4X
Powiat Pleszewski na 1. miejscu w Wielkopolsce i 28.
miejscu w kraju w rankingu inwestycyjnym za lata
2011-2013, opublikowanym w piśmie samorządu
terytorialnego „Wspólnota” nr 20 z 4 października
2014 roku
6X
Kapituła programu „Najwyższa Jakość Quality International 2014” przyznała Pleszewskiemu Centrum
Medycznemu Sp. z o.o. złote godło „QI Order”.
12 X
Otwarcie zrewitalizowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie, połączone z jesienną
edycją Targów Rolno-Ogrodniczych ,,Agromarsz”.
17 X
Otwarcie „Muzeum Pamięci Rzemiosła Pleszewskiego. Ocalić od zapomnienia. Kuźnia Zawodów”
przy ul. Podgórnej w Pleszewie.

25 VII
Festyn edukacyjno-ekologiczny pn. „Tajemnice ula”
w ogrodach Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

7 IX
Dożynki Powiatowe 2014 w Broniszewicach (gm.
Czermin).
19 IX
Wielkopolski Festiwal Rzemiosła na terenie ZSUG
w Pleszewie pod patronatem Ministra Gospodarki
Janusza Piechocińskiego, Ministra Pracy i Polityki
Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra
Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego
Bartnika.

30 X
Siódme z rzędu zwycięstwo Pleszewskiego Centrum
Medycznego w kolejnej edycji ogólnopolskiego „Rankingu Szpitali” (w kategorii szpitali zabiegowych,
wielospecjalistycznych i onkologicznych) wg dziennika „Rzeczpospolita”.

7 XI
Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie otrzymała
nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA
2,5/25 na podwoziu MAN z napędem 4x4, zbiornikiem wodnym o pojemności 2.500 litrów oraz
wysokowydajną autopompą.
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11 XI
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Pleszewie. W Domu Parafialnym im. Ks. Piotra Skargi
odbył się koncert okolicznościowy pt. „Radość Niepodległości”. Wystąpiły grupa „Trio-LO” z LiG im. St,
Staszica w Pleszewie, uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie oraz PSM I i II stopnia im. Henryka Melcera
w Kaliszu. Odbyła się promocja dwóch wydawnictw
powiatowych; książki historycznej „Powiat Pleszewski
w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych” autorstwa dr Macieja Kowalczyka oraz
książki biologicznej pt. „Niezwykła przyroda Powiatu
Pleszewskiego” Przemysława Żurawlewa. Wieczór
uświetnił mistrz akordeonu Marcin Wyrostek z zespołem Coloriage.
28 XI
W Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie odbyło
się Święto Patrona szkoły zawodowej ZSU-G, połączone z uroczystym pasowaniem absolwentów na
czeladników.
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