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Przedmowa
Dobiega koñca II kadencja Rady Powiatu

w Pleszewie. Dla Powiatu Pleszewskiego mi-
nione cztery lata by³y prze³omowe, wyj¹tkowo
udane i owocne.

Publikacja ta stanowi dokumentacjê pracy
ostatnich czterech lat pracowitego Powiatu Ple-
szewskiego. Ta publikacja nie ma byæ pami¹tk¹
dla radnych II kadencji czy urzêdników jedno-
stek organizacyjnych Powiatu. Jest ona po-
trzebna obserwatorom i badaczom rozwoju
Powiatu Pleszewskiego, nauczycielom, dzien-
nikarzom, studentom nauk politologicznych, ale
przede wszystkim mieszkañcom, zainteresowa-
nym sprawami samorz¹du. Chcemy te¿ nawi¹-
zaæ do poprzedniej publikacji z kadencji 1999-
2002, która by³a ¿yczliwie przyjêta. Publikacja
podsumowuj¹ca minion¹ kadencje to ju¿ tra-
dycja Naszego Powiatu.

Zachêcam do lektury tej ksi¹¿ki. Znajd¹ tu Pañstwo najwa¿niejsze informacje o dzia³alnoœci i doko-
naniach samorz¹du powiatowego. Czym by³aby Ziemia Pleszewska, gdyby nie inwestycje Powiatu Ple-
szewskiego? Jak zmienia siê Pleszew, drogi w gminach? Ile nowych obiektów i instytucji przyby³o wraz
z powstaniem Powiatu Pleszewskiego? Czy¿ nie powinniœmy byæ dumni z tych faktów.

Uda³o siê nam zapewniæ silne podstawy istnienia Powiatu Pleszewskiego, a II kadencja to okres
intensywnego rozwoju. Nie zmarnowaliœmy szansy, jak¹ da³a nam reforma administracyjna z 1989 roku.
Od tego czasu Powiat Pleszewski umocni³ siê, posiada niezbêdne instytucje, prowadzi o¿ywion¹ dzia-
³alnoœæ inwestycyjn¹, nawi¹zuje nowe kontakty zagraniczne, wspiera przedsiêbiorców, inwestuje w dro-
gi, szko³y, bezpieczeñstwo i opiekê zdrowotn¹.  Jest w czo³ówce rankingów w kraju i wielkopolsce!

Jestem dumny z tego, ¿e Powiat Pleszewski jest dziœ licz¹c¹ siê jednostk¹ terytorialn¹, z bogat¹
przesz³oœci¹, któr¹ staramy siê na nowo odkrywaæ, ale tak¿e z optymistyczn¹ wizj¹ rozwoju, który le¿y
nam na sercu.

Pragnê podziêkowaæ wszystkim Radnym Rady Powiatu, Przewodnicz¹cemu Rady,  dyrekcjom i pra-
cownikom jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili siê sukcesu Powiatu Pleszewskiego w II ka-
dencji, m³odej kadrze urzêdniczej Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która obs³ugiwa³a wszystkie
powiatowe instytucje. Warto by³o pracowaæ z Pañstwem. Warto pracowaæ intensywnie dla Powiatu Ple-
szewskiego. Dla jego przysz³oœci.

                                                                                                      Micha³ Karalus

                                                                                                       Starosta Pleszewski

Pleszew, 12 paŸdziernika 2006r.
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ROZDZIA£ I

RYS HISTORYCZNY
POWIATU PLESZEWSKIEGO

Powiat pleszewski to prawie
dwa wieki historii i tradycji. Po-
wsta³ na mocy dekretu cesarza
Wilhelma IV z 1817 roku, z ziem
wczeœniej wchodz¹cych w sk³ad
powiatów œremskiego, krotoszyñ-
skiego i odolanowskiego. Ówcze-
sny powiat pleszewski by³ obsza-
rowo wiêkszy od dzisiejszego, li-
czy³ bowiem 1.035 km2 (obecnie
712 km2). W jego granicach,
oprócz Pleszewa, znalaz³y siê
takie miasta jak Jarocin, Miesz-
ków i Nowe Miasto. W 1818 roku
powiat pleszewski zamieszkiwa-
³o w sumie 31.719 mieszkañców.

Powa¿ne zmiany w admini-
stracji w Wielkim Ksiêstwie Po-
znañskim nast¹pi³y w 1887 roku.

Aby w³adze pruskie mog³y sprawniej prowadziæ nadzór urzêdniczy nad ludnoœci¹ polsk¹, wprowa-
dzono nowy podzia³ na powiaty. Znacznie zwiêkszono ich liczbê. Dotychczasowy powiat pleszewski
zosta³ „okrojony” terytorialnie. Czêœæ terenów z miastami Mieszków i Nowe Miasto przy³¹czono do nowo
utworzonego powiatu jarociñskiego z siedzib¹ w³adz w Jarocinie. Reforma administracyjna ograniczy³a
powierzchniê powiatu pleszewskiego o po³owê - do 485 km2. Zmniejszy³a siê, co zrozumia³e, równie¿
liczba mieszkañców. O ile w 1846 roku Ziemiê Pleszewsk¹ zamieszkiwa³o 59.123 mieszkañców, to

w 1910 roku jedynie 37.362.
Z danych statystycznych

z pocz¹tków XX w. wynika, ¿e
82,9% ogó³u ludnoœci mówi³o
po polsku, zaœ 16,6% pos³u-
giwa³o siê jêzykiem niemiec-
kim. Powiat pleszewski po-
dzielony by³ na 48 obwodów
i 75 gmin wiejskich.
   W listopadzie 1918 roku

w Niemczech wybuch³a rewo-
lucja proletariacka. W³adzê
w powiecie pleszewskim
przejê³a polska Rada Ludowa
na czele z zas³u¿onym spo-
³ecznikiem, miejscowym pro-
boszczem ks. Kazimierzem
Niesio³owskim. Pamiêtnego
11 listopada ¿o³nierze naro-
dowoœci polskiej rozpoczêli

Historyczna mapa Powiatu Pleszewskiego (Pleschener Kreise) z 1821 roku
(mapa ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie)

Granica miêdzy zaborami pruskim i rosyjskim bieg³a na rzece Proœnie.
Przejœcie graniczne w Bogus³awiu
(widokówka z kolekcji prywatnej Anety Kierstan, Pleszew)
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rozbrajanie niemieckich patroli i wart. Porucznik Lu-
dwik Bociañski uda³ siê do koszar wojskowych. Nie-
mieckiego komendanta garnizonu i jego ¿o³nierzy
przekona³, ¿e przysiêga na wiernoœæ cesarzowi ju¿
nie obowi¹zuje, poniewa¿ cesarz uciek³ z kraju. Na-
k³oni³ ich do opuszczenia koszar i wyjazdu do do-
mów na urlop. Z polskich rezerwistów porucznik Bo-
ciañski sformowa³ batalion piechoty, który walczy³
w Powstaniu Wielkopolskim. Kompania z Pleszewa
ju¿ pierwszego dnia powstania pospieszy³a z pomoc¹
Poznaniowi. Pleszewscy powstañcy opanowali dwo-
rzec g³ówny w Poznaniu i rozbrajali przyje¿d¿aj¹ce
do miasta niemieckie oddzia³y. Pleszewianie walczyli
tak¿e przy wyzwoleniu Ostrowa i Krotoszyna, sto-
czyli liczne boje i potyczki na terenie po³udniowej
Wielkopolski.

3 stycznia 1919 roku Rada Ludowa na Powiat
Pleszewski wybra³a radcê ziemiañstwa, w³aœcicie-
la maj¹tku w Korzkwach Artura Szenica na pierw-
szego polskiego starostê, zaœ Stefana Karczew-
skiego na burmistrza miasta. Trzy dni póŸniej
6 stycznia w œwiêto Trzech Króli oficjalnie prokla-
mowano odzyskanie niepodleg³oœci. Por. Ludwik
Bociañski zosta³ komendantem wojskowym na
powiat pleszewski.

Portret pierwszego polskiego starosty Powiatu
Pleszewskiego Artura Szenica
(obraz malarza artysty Miko³aja Pazizina, 2006r.)

(pocztówka ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie)
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Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej powiat pleszewski liczy³ 38.225 mieszkañców. Pleszew, podobnie
jak za czasów pruskich, by³ siedzib¹ powiatu, który wchodzi³ w sk³ad województwa poznañskiego.
W tym czasie zasiêg terytorialny starostw powiatowych pokrywa³ siê zasadniczo z granicami by³ych
urzêdów landrackich z czasów zaborów. Na czele powiatu sta³ starosta, który by³ reprezentantem rz¹du
w terenie oraz szefem zespolonej administracji pañstwowej w powiecie. Ponadto starosta by³ przewod-
nicz¹cym Wydzia³u Powiatowego. W sierpniu 1921r. rozporz¹dzeniem ministra by³ej Dzielnicy Pruskiej
wprowadzono zmiany w zakresie dzia³ania administracji powiatowej. Organami powiatu sta³y siê sejmik
powiatowy i wydzia³ powiatowy. Siedzib¹ starostwa by³ gmach przy ulicy Poznañskiej. Pierwszym sta-
rost¹ powiatu pleszewskiego by³ Artur Szenic (1919r.), nastêpnie funkcjê starosty pe³nili miêdzy innymi:
Wadyñski (1919r.), Skoraszewski (1919r.), W³adys³aw Kutzner (1919r.-1926r.), dr W³adys³aw Wieczo-
rek (1926r.-1929r.) i Kazimierz Siekierzyñski (1929r.-1932r.).

W dniu 7 stycznia 1932 roku Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie o likwidacji z dniem 1 kwietnia
1932r. niektórych powiatów. Taki los spotka³ m.in. powiat pleszewski, którego obszar w³¹czono po czê-
œci do powiatu jarociñskiego i krotoszyñskiego. Mieszkañcy Ziemi Pleszewskiej nigdy nie pogodzili siê
z utrat¹ swej powiatowej samodzielnoœci i przez lata zabiegali o jej odzyskanie.

Wybuch II wojny œwiatowej oznacza³ koniec polskiej administracji w Pleszewie. Pierwsze oddzia³y
Wehrmachtu wkroczy³y do miasta 7 wrzeœnia 1939 roku. Rozpoczê³a siê okupacja hitlerowska. Niemcy
wprowadzili w³asn¹ administracjê.

Po wyzwoleniu w 1945 roku polskie w³adze centralne utrzyma³y przedwojenn¹ strukturê administra-
cyjn¹. Lokalne œrodowiska podjê³y wiêc starania o przywrócenie powiatu pleszewskiego. Miejska i Gminna
Rada Narodowa w Pleszewie, a tak¿e rady w Go³uchowie i Czerminie powziê³y uchwa³y, domagaj¹ce
siê przywrócenia powiatu. Powiat Pleszewski zosta³ reaktywowany 1 stycznia 1956 roku na mocy decy-

Uroczyste zawieszenie Or³a Piastowskiego na ratuszu i proklamacja niepodleg³oœci w Pleszewie – 6 stycznia
1919 r. Przemówienie do ¿o³nierzy i mieszkañców wyg³asza przewodnicz¹cy Rady Ludowej na Powiat
Pleszewski, ksi¹dz pra³at Kazimierz Niesio³owski. Tu¿ obok siedzi na koniu komendant wojskowy
ppor. Ludwik Bociañski. (zdjêcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie)
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zji Rady Ministrów z 12 listopada 1955 roku. Nowo utworzony powiat pleszewski obj¹³ tereny wydzielone
z powiatów: jarociñskiego, kaliskiego, koniñskiego i krotoszyñskiego.

Wraz z reaktywowaniem powiatu pleszewskiego powo³ano Powiatow¹ Radê Narodow¹ (PRN), któ-
rej organem wykonawczym i zarz¹dzaj¹cym by³o Prezydium PRN. Przewodnicz¹cy Prezydium PRN,
porównywalny do przedwojennej funkcji starosty, by³ zwierzchnikiem aparatu administracyjnego i przed-
siêbiorstw terenowych. Funkcjê przewodnicz¹cego PPRN w Pleszewie pe³nili kolejno: Irena Kanarkow-
ska (1956r.-1958r.), Boles³aw Stró¿yñski (1958r.-1959r.), in¿. Gerard Stachowiak (1959r.-1972r.) i Hie-
ronim Podemski (1972r.-1973r.). Po wyborach w 1973 roku nast¹pi³o rozdzielenie organów ustawodaw-
czych i wykonawczych. W³adzê administracyjn¹ sprawowa³ naczelnik powiatu, którym zosta³ Hieronim
Podemski (1973r.-1975r.).

Trójszczeblowy podzia³ administracyjny w PRL uleg³ likwidacji z dniem 1 czerwca 1975 roku. Utwo-
rzono wówczas 49 województw, a podstawow¹ jednostk¹ administracji pozosta³y gminy. Ziemiê ple-
szewsk¹ w³¹czono do województwa kaliskiego. W Pleszewie powo³ano Urz¹d Rejonowy. Jego kierowni-
kiem do 31 grudnia 1998r. by³ Edward Kubisz.

Dopiero reforma administracyjna z 1998 roku przywróci³a ponownie powiaty. Wœród ponad trzystu
nowych powiatów samorz¹dowych, które formalnie powsta³y 1 stycznia 1999r., znalaz³ siê tak¿e Powiat
Pleszewski. Pierwszym starost¹ pleszewskim zosta³ Edward Kubisz, dotychczasowy kierownik Urzêdu
Rejonowego w Pleszewie. Od 2002 roku urz¹d starosty pe³ni³ Micha³ Karalus, wicestarosta z poprzed-
niej kadencji.
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ROZDZIA£ II

W£ADZE
POWIATU PLESZEWSKIEGO
KADENCJI 2002 - 2006

Art. 4.
1.  Powiat  wykonuje  okreœlone  ustawami  zadania
publiczne o  charakterze  ponadgminnym  w  zakre-
sie:

1) edukacji  publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy spo³ecznej,
4) polityki  prorodzinnej,
5) wspierania osób niepe³nosprawnych,
6) transportu  zbiorowego  i  dróg  publicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomoœciami,
11) administracji architektoniczno – budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony œrodowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego,
15) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli,
16) ochrony  przeciwpowodziowej,  w  tym  wy-
posa¿enia  i  utrzymania  powiatowego  magazy-
nu  przeciwpowodziowego, przeciwpo¿arowej
i  zapobiegania  innym  nadzwyczajnym  zagro-
¿eniom  ¿ycia  i  zdrowia  ludzi  oraz  œrodowiska,
17) przeciwdzia³ania  bezrobociu  oraz  aktywi-
zacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrona praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych  obiektów  i  urz¹-
dzeñ u¿ytecznoœci publicznej  oraz  obiektów  ad-
ministracyjnych,
20) obronnoœci,
21) promocji  powiatu,
22) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.

2. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿
zapewnienie wykonywania okreœlonych w ustawach

Zadania ustawowe powiatu
Wyci¹g  z  ustawy o  samorz¹dzie  powiatowym
(t.j.  Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142  poz.  1592  ze  zm.).

zadañ i kompetencji kierowników powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Ustawy mog¹  okreœlaæ  inne  zadania  powiatu.
4. Ustawy mog¹  okreœlaæ  niektóre  sprawy  nale-
¿¹ce  do  zakresu  dzia³ania  powiatu  jako  zada-
nia z zakresu  administracji rz¹dowej, wykonywa-
ne  przez  powiat.
5. Powiat  na uzasadniony wniosek zainteresowa-
nej  gminy  przekazuje jej zadania z zakresu  swo-
jej w³aœciwoœci na warunkach ustalonych  w  poro-
zumieniu.
6. Zadania  powiatu  nie  mog¹  naruszaæ  zakresu
dzia³ania  gmin.

Art.  4a.
Ustawy mog¹ nak³adaæ  na  powiat  obowi¹zek
wykonywania  zadañ  z  zakresu  organizacji  przy-
gotowañ  i  przeprowadzenia  wyborów  powszech-
nych  i  referendów.

Art.  5.
1.  Powiat  mo¿e  zawieraæ  z  organami  admini-
stracji  rz¹dowej  porozumienia  w  sprawie  wyko-
nywania  zadañ  publicznych  z  zakresu  admini-
stracji  rz¹dowej.
2.  Powiat  mo¿e  zawieraæ  porozumienia  w  spra-
wie  powierzenia  prowadzenia  zadañ  publicz-
nych  z  jednostkami  lokalnego  samorz¹du  tery-
torialnego,  a  tak¿e  z  województwem,  na  które-
go  obszarze  znajduje  siê  terytorium  powiatu.
3.  Porozumienia,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  2,
podlegaj¹  og³oszeniu  w  wojewódzkim  dzienni-
ku  urzêdowym.
4.  Do porozumieñ stosuje siê odpowiednio prze-
pisy  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹-
dzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.
1591).
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Art. 6.
1.  W  celu wykonywania zadañ powiat mo¿e  two-
rzyæ  jednostki  organizacyjne i zawieraæ  umowy
z innymi podmiotami.
2.  Powiat  nie  mo¿e  prowadziæ  dzia³alnoœci  go-
spodarczej  wykraczaj¹cej  poza  zadania  o  cha-
rakterze  u¿ytecznoœci  publicznej.

Art.  7.
1.  Ustawy  okreœlaj¹  przypadki,  w  których  w³a-
œciwe organy administracji  rz¹dowej  mog¹  na³o-
¿yæ  na  powiat  obowi¹zek  wykonania  okreœlo-
nych  czynnoœci  w  zakresie  nale¿¹cym do zadañ
powiatu,  zwi¹zanych  z  usuwaniem  bezpoœred-
nich zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego  oraz  z  obronnoœci¹.
2.  Je¿eli  dzia³ania zwi¹zane z usuwaniem zagro-

¿eñ  dla  bezpieczeñstwa  i  porz¹dku  publicznego
oraz  z  obronnoœci¹  przeprowadza  siê  w  ramach
zorganizowanej  akcji,  na³o¿enie  czynnoœci  mo¿e
dotyczyæ  wykonania  czynnoœci,  o  których  mowa
w  ust.  1,  równie¿  poza  terenem  powiatu.
3.  Za  czynnoœci, o których mowa w ust.  2,  powia-
towi  przys³uguje  zwrot  koniecznych  wydatków
i  nak³adów wraz z ustawowymi  odsetkami  od  or-
ganu administracji,  który na³o¿y³  obowi¹zek  wy-
konania  tych czynnoœci.

Art.  7a.
Powiaty,  zwi¹zki  i  stowarzyszenia  powiatów  mog¹
sobie  wzajemnie  b¹dŸ  innym  jednostkom  samo-
rz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy
finansowej.

Pami¹tkowe zdjêcie cz³onków Rady Powiatu w Pleszewie II kadencji (I rz¹d, od lewej);  Maria Górczyñska,
Miros³aw Kuberka (wiceprzewodnicz¹cy rady), Bogdan Skitek (przewodnicz¹cy), Maria Lehmann
(wiceprzewodnicz¹ca), Maria Pó³torak, (II rz¹d); Jaros³aw Szczotkiewicz, Zbigniew Wochna, Jacek Król,
Rajmund Matyniak, Henryk Woldañski, Tadeusz Rak, Edmund Stasiak, Kazimierz Maciejewski, (III rz¹d);
Krzysztof Szac, Edward Horoszkiewicz, Bogdan Cierniak, Adam Gramala, Zbigniew Rodek, Jan Bandosz
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Komisja Rewizyjna
1.Horoszkiewicz Edward - Przewodnicz¹cy Komisji
2.Pó³torak Maria - W-ce Przewodnicz¹ca
3.Rak Tadeusz - W-ce Przewodnicz¹cy
4.Górczyñska Maria - Sekretarz
5.Bandosz Jan
6.Szac Krzysztof
7.Stasiak Edmund

Komisja Bud¿etu, Finansów i Planowania
1.Górczyñska Maria - Przewodnicz¹ca Komisji
2.Woldañski Henryk - W-ce Przewodnicz¹cy
3.Szac Krzysztof - W-ce Przewodnicz¹cy
4.Lehmann Maria
5.Cierniak Bogdan

Komisja Zdrowia, Opieki Spo³ecznej
i Bezpieczeñstwa Publicznego
1.Bandosz Jan - Przewodnicz¹cy Komisji
2.Rodek Zbigniew - W-ce Przewodnicz¹cy
3.Wochna Zbigniew - W-ce Przewodnicz¹cy
4.Skitek Bogdan
5.Pó³torak Maria

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
1.Cierniak Bogdan - Przewodnicz¹cy Komisji

2.Maciejewski Kazimierz - W-ce Przewodnicz¹cy
3.Matyniak Rajmund - W-ce Przewodnicz¹cy
4.Kuberka Miros³aw
5.Rodek Zbigniew

Komisja Oœwiaty, Kultury i Sportu
1.Król Jacek - Przewodnicz¹cy Komisji
2.Stasiak Edmund - W-ce Przewodnicz¹cy
3.Gramala Adam - W-ce Przewodnicz¹cy
4.Szczotkiewicz Jaros³aw
5.Kuberka Miros³aw

Komisja Statutowa (doraŸna)
1.Gramala Adam - Przewodnicz¹cy Komisji
2.Rak Tadeusz - W-ce Przewodnicz¹cy
3.Szac Krzysztof - W-ce Przewodnicz¹cy
4.Maciejewski Kazimierz
5.Szczotkiewicz Jaros³aw

Komisja Strategii, Integracji Europejskiej
i Rozwoju Regionalnego
1.Szac Krzysztof - Przewodnicz¹cy Komisji
2.Kuberka Miros³aw - W-ce Przewodnicz¹cy
3.Woldañski Henryk - W-ce Przewodnicz¹cy
4.Lehmann Maria
5.Wochna Zbigniew

Komisje Rady Powiatu Pleszewskiego

Dzwonek i m³otek - atrybuty Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu w Pleszewie

oraz pieczêæ herbowa starostwa
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Rada i Zarz¹d Powiatu w Pleszewie II kadencji wykonuj¹c zadania na³o¿one przez ustawê
o  samorz¹dzie powiatowym, ³¹cznie podjê³y 602 uchwa³y (wg stanu na dzieñ 27.09.2006r.).  Poni¿sze
tabele obrazuj¹  aktywnoœæ obu tych organów w wybranych obszarach kompetencyjnych:

Zestawienie  uchwa³  podjêtych  przez  Radê  Powiatu  w  Pleszewie  II  kadencji,
pogrupowanych  wg  kompetencji,  sporz¹dzone  na  dzieñ  27.09.2006r.

Wybrane grupy tematyczne przypisane wy³¹cznej
w³aœciwoœci Rady Powiatu:

Liczba podjêtych uchwa³
przez Radê Powiatu

Konstytuowanie Rady Powiatu: wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
powo³ywanie, sk³ad oraz  przyjmowanie planów pracy Komisji Rady Powiatu, delegowanie
Radnych do pracy  w komisjach

Stanowienie aktów prawa miejscowego,  w tym statutu powiatu

Wybór  i odwo³anie Zarz¹du oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego

Stanowienie o kierunkach  dzia³ania Zarz¹du Powiatu

Uchwalanie bud¿etu powiatu oraz zmian  bud¿etowych

Rozpatrywanie sprawozdañ  z wykonania bud¿etu  oraz  udzielanie absolutorium dla Zarz¹du

Ustalanie zasad  nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci oraz  ich wydzier¿awia-
nia lub wynajmowania

Wyra¿anie zgody na zaci¹ganie d³ugoterminowych  po¿yczek i kredytów

Tworzenie, przystêpowanie do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji

Tworzenie i przystêpowanie do spó³ek

Wspó³dzia³anie z innymi powiatami i gminami

Tworzenie, przekszta³canie i likwidacja jednostek organizacyjnych powiatu

Przyjmowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowa-
dzenia zadañ publicznych

Uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoœci oraz ochrona bezpie-
czeñstwa  obywateli  i porz¹dku publicznego

Ustalanie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Podejmowanie uchwa³ w sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Powiatu tj.
m.in.:  funkcjonowanie  i organizacja SPZOZ  w Pleszewie, okreœlanie planów finansowych PFRON,
uchwalanie Programu Ochrony Œrodowiska dla Powiatu Pleszewskiego, okreœlenie programu
wspó³pracy z podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, ustalanie najni¿szego
wynagrodzenia zasadniczego i wartoœci  jednego punktu dla pracowników j.o.p., wybór banku
obs³uguj¹cego  bud¿et powiatu, okreœlanie zasad i trybu umarzania wierzytelnoœci i inne

Razem

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

30

13

10

16

26

8

30

24

2

1

25

19

5

2

10

66

287
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W swoich uchwa³ach Rada Powiatu w Pleszewie II Kadencji, m.in.:
- 13.12.2002r., uchwa³¹ nr II/23/02, podtrzyma³a uzgodnienia Rady Powiatu I kadencji i ponownie

wyrazi³a wolê zawarcia porozumienia o utworzeniu wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika
Konsumentów dla powiatów jarociñskiego, krotoszyñskiego i pleszewskiego,

- 25.02.2003r., uchwa³¹ nr V/35/03, wyrazi³a zgodê na wspó³finansowanie remontu pomieszczeñ
budynku po³o¿onego w Pleszewie przy ul. Bogusza 6 z przeznaczeniem na potrzeby Urzêdu Skar-
bowego w Pleszewie, w kwocie nie przekraczaj¹cej 269.835,00 z³.,

- 25.02.2003, uchwa³¹ nr V/37/03, wyrazi³a wolê zawarcia porozumienia z powiatami jarociñskim
i  krotoszyñskim w sprawie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego z siedzib¹ w Plesze-
wie obejmuj¹cego zasiêgiem swojego dzia³ania obszar powiatów jarociñskiego, krotoszyñskiego
i pleszewskiego. Z uwagi na brak zainteresowania s¹siednich powiatów takim rozwi¹zaniem porozu-
mienie do dnia dzisiejszego nie zosta³o zawarte,

- 29.04.2003r., uchwa³¹ nr VIII/46/03, z dniem 1.09.2003 r. utworzy³a II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z  siedzib¹ w Pleszewie, przy ul. Zielonej  3,

- 27.04.2004r., uchwa³¹ nr XVIII/118/04, okreœli³a tryb postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom  nie-
zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na inne  zadania
publiczne ni¿ okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

- 29.06.2004r., uchwa³¹ nr XX/141/04, uchwali³a „Plan  Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Pleszewskiego”
na lata 2004 - 2006,

- 29.06.2004r., uchwa³¹ nr XX/142/04, postanowi³a nabyæ do powiatowego zasobu nieruchomoœæ roln¹
(pasy  œródpolne) o ³¹cznej powierzchni  3,1603 ha, po³o¿on¹ w Fabianowie gmina Dobrzyca,

- 26.01.2005r., uchwa³¹ nr XXVI/187/05, udzieli³a poparcia dla inicjatywy Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego  w  Pleszewie  zorganizowania  w  Pleszewie  Europejskiego  Spotkania  Bractw  Kurkowych
w  2012 roku,

Zarz¹d Powiatu w Pleszewie (2002-2006). Od lewej: Jaros³aw Szczotkiewicz, Wicestarosta Szczepan Wojtczak,
Sekretarz Powiatu Bogus³awa Pra¿ucha, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Starosta Pleszewski Micha³ Karalus,
Henryk Woldañski, Skarbnik Powiatu Mariusz Gramala i Kazimierz Maciejewski
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-  24.02.2005r., uchwa³¹ nr XXVII/
193/05, wyrazi³a wolê nabycia
do powiatowego zasobu nieru-
chomoœæ zabudowan¹ - dzia³ki
nr 2420/1, nr 2429/2 o ³¹cznej
pow. 0,0442 ha, po³o¿on¹
w  Pleszewie przy ul. Wyspiañ-
skiego 6 (budynek Powiatowe-
go Urzêdu Pracy),

- 25.08.2005r., uchwa³¹ nr  XXXII/
226/05, wyrazi³a zgodê  na na-
bycie do powiatowego zasobu
nieruchomoœci zabudowanej
- dzia³ki nr 384/12 o pow.
0,0721 ha, po³o¿onej w Plesze-
wie przy ul. Zielonej 22a,

- 1.12.2005r., uchwa³¹  nr  XXXV/
237/05, przyjê³a „Program
Wspó³pracy Powiatu Pleszew-
skiego z Podmiotami Prowa-
dz¹cymi Dzia³alnoœæ Po¿ytku
Publicznego w roku 2006”,

- 28.02.2006r., uchwa³¹ nr
XXXIX/247/06, uchwali³a „Po-
wiatowy program zapobiegania
przestêpczoœci oraz ochrony
bezpieczeñstwa obywateli i  po-
rz¹dku publicznego”

- 20.03.2006r., uchwa³¹ nr XL/
252/06, przyjê³a Powiatow¹
Strategiê Rozwi¹zywania Pro-
blemów Spo³ecznych na lata 2006r.-2015r.,

- 6.04.2006r., uchwa³¹ nr XLI/258/06, wyrazi³a zgodê na przekazanie w formie darowizny nieruchomo-
œci zabudowanej budynkiem kostnicy, po³o¿onej w Pleszewie przy Al. Wojska Polskiego,

- 16.05.2006r., uchwa³¹ nr XLII/263/06, wyrazi³a zgodê na przyst¹pienie Powiatu Pleszewskiego do
Stowarzyszenia  „Droga  S11”. Reprezentantem Powiatu w stowarzyszeniu jest Starosta Pleszewski.

Zestawienie uchwa³ podjêtych przez Zarz¹d Powiatu
w  Pleszewie II kadencji, pogrupowanych wg

kompetencji, sporz¹dzone na dzieñ 27.09.2006r.

Bud¿et i plany finansowe
Kredyty, po¿yczki i porêczenia
Umarzanie nale¿noœci pieniê¿nych
Wspó³praca i dofinansowanie organizacji
pozarz¹dowych
Porozumienia i dofinansowanie innych jednostek
Darowizny
Komisje przetargowe
Komisje egzaminacyjne
Komisje konkursowe i konkursy
Inne zespo³y
Powierzanie stanowisk
Nadawanie Statutów i Regulaminów
Organizacyjnych oraz ich zmiany
Kontrole  wewnêtrzne
Drogi
Bezrobocie
Gospodarowanie mieniem
Inne
Razem

Wybrane grupy tematyczne
przypisane wy³¹cznej w³aœci-
woœci Zarz¹du Powiatu

Liczba podjêtych
uchwa³ przez

Zarz¹d Powiatu

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

L.p.

47
13

5
16

11
3

38
61
11
10
10
11

9
24

8
21
18

315
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ROZDZIA£ III

STAROSTWO POWIATOWE
W PLESZEWIE
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Starosta             Micha³ Karalus
Wicestarosta     Szczepan Wojtczak
Skarbnik            Mariusz Gramala
Sekretarz           Bogus³awa Pra¿ucha

Wydzia³ Finansów
1. Makowiecka Maria
2. Mazurek Kazimiera
3. Maciejewska Mariola
4. Balcer Dominika
5. Kamila Grz¹bka
6. Kowalska Julia
7. Dobrowolska Anetta
8. Sobczak £ukasz
9. Antczak Ewa
10. Wypych Marzena

Wydzia³ Organizacyjny
1. Drobnikowska Izabela
2. Michalska Zofia
3. Strzy¿ Ma³gorzata
4. Nowicki Tadeusz
5. Walczak Wioletta
6. Ratajczak Maria
7. Marcinkowska Marlena
8. Kalinowska-Zgorzelak Alicja
9. Sawada Renata
10. Œmigielski Jaros³aw

Biuro Rady
1. Balicka Urszula
2. Andrzejczak Iwona
3. Drosdowska Dorota

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pleszewie
(wykaz na dzieñ 01.09.2006r.)

Kiedyœ w tym miejscu znajdowa³y siê stare gara¿e
Lecznicy dla Zwierz¹t. Dziœ stoi g³ówny budynek
Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
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Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami
1. Sitnicki Marcin
2. Ka³u¿na Danuta
3. Majewska Maria
4. Secler Justyna

Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
1. £oza Robert
2. Gawroñska Maria
3. Bartczak Magdalena
4. Korzeniewska Hanna
5. Fabisz Piotr
6. Dymarska Paulina
7. Miko³ajczak Robert

Wydzia³ Oœwiaty, Kultury i Sportu
1. WoŸniak Bronis³aw
2. Spychaj El¿bieta
3. Wasielewski Maciej
4. Lis Hanna

Wydzia³ Architektury
1. Grabowiecka Rados³awa
2. Suty Beata
3. Lisek-Góreczna Aneta
4. Olenderek Agnieszka

Wydzia³ Komunikacji
1. Garsztka Renata
2. Blandzi Maciej
3. Palak Angelika
4. Wasiewicz Danuta
5. Dolata Arkadiusz
6.  S¹siadek Stanis³aw
7. Katarzyna Grzesiak
8. Hyla El¿bieta
9. Musielak Krzysztof

Wydzia³ Spraw Obywatelskich
1. Haak Czes³awa
2. ¯akowska Renata
3. Napiera³a Beata
4. Jaroszewski Piotr
5. Glapiñski Adam
6. Klimek Marek

Wydzia³ Promocji i Rozwoju
1. Czajczyñski Robert
2. Mandryk Danuta
3. Wojtala Tomasz
4. Klamecka Romana
5. Wasiñska Izabela
6. Paszkowiak-Drogoœ Sylwia
7. Witczak Danuta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1. Za³ustowicz Andrzej

Radcy prawni
1. G³uchow Krystyna

Biuro Kontroli Wewnêtrznej
1. Tomaszewska Agnieszka
2. Witek Henryk

Pe³nomocnik Starosty ds. Zdrowia
1. Rodek Anna

Biuro Obs³ugi Interesanta, Starostwo Powiatowe
w Pleszewie, budynek „A”, parter

Certyfikat akcji spo³ecznej „Przejrzysta Polska”
dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie
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ROZDZIA£ IV

DZIA£ALNOŒÆ
I DOKONANIA
POWIATU PLESZEWSKIEGO
W II KADENCJI

1. Bud¿ety Powiatu Pleszewskiego 2003 - 2006
Dzia³alnoœæ samorz¹du powiatowego mog³a byæ prowadzona w ramach posiadanych œrodków finan-

sowych. Wielkoœæ bud¿etu Powiatu Pleszewskiego w latach 2003 - 2006 przedstawia poni¿sza tabela:

Realizacja bud¿etu Powiatu Pleszewskiego w  latach 2003-2006
                                           2003                       2004                     2005                   2006*

A. DOCHODY 38 957 754 z³  42 922 908 z³ 46 406 676 z³ 44 744 659 z³
w tym:
1. Subwencja ogólna 17 794 362 z³ 19 582 451 z³ 21 159 946 z³ 19 868 114 z³
2. Dotacje celowe 14 945 191 z³ 12 863 745 z³  11 462 947 z³ 11 364 427 z³

z bud¿etu pañstwa
3. Dochody w³asne 5 136 129 z³ 8 614 030 z³ 13 028 354 z³ 12 754 365 z³
4. Pozosta³e dochody 1 082 072 z³ 1 862 682 z³ 755 429 z³ 757 753 z³

B. WYDATKI  42 219 339 z³  48 085 220 z³  50 534 899 z³  50 109 074 z³
w tym:
1. Bie¿¹ce  36 043 479 z³  39 325 599 z³  43 130 039 z³  44 462 280 z³
2. Maj¹tkowe 6 175 860 z³ 8 759 621 z³  7 404 860 z³  5 646 794 z³

C. DEFICYT  3 261 585 z³  5 162 312 z³  4 128 223 z³  5 364 415 z³

* Wielkoœci bud¿etu Powiatu na 2006 rok przedstawiono w oparciu o plan aktualny na dzieñ 30.09.2006r.
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Charakterystyczn¹ cech¹ bud¿etów II kadencji s¹ wysokie - jak na mozliwoœci finansowe powiatów
- nak³ady na inwestycje powiatowe. Obrazuje to wykres przedstawiaj¹cy wysokoœæ wydatków maj¹tko-
wych w poszczególnych latach:

                                                2003                       2004                  2005                   2006*
1.Infrastruktura drogowa     3 490 359 z³     4 886 764 z³     4 213 767 z³     3 067 346 z³
2.Administracja publiczna 429 905 z³ 527 291 z³ 294 668 z³ 50 000 z³
3.Bezpieczeñstwo publiczne 227 988 z³        329 993 z³        247 034 z³          68 000 z³
4.Oœwiata     1 222 994 z³     1 695 779 z³        825 299 z³     1 343 468 z³
5.Ochrona zdrowia        230 000 z³        617 159 z³     1 655 445 z³        300 644 z³
6.Pomoc spo³eczna        574 614 z³        702 635 z³        168 647 z³        817 336 z³
Wydatki maj¹tkowe ogó³em 6 175 860 z³     8 759 621 z³     7 404 860 z³     5 646 794 z³

Inwestycje powiatowe prowadzone by³y
w nastêpuj¹cych obszarach:

* Wielkoœci bud¿etu Powiatu na 2006 rok przedstawiono w oparciu o plan aktualny na dzieñ 30.09.2006r.

Lata 2003-2005 by³y okresami o najwy¿-
szych wskaŸnikach procentowych œrodków
przeznaczanych w bud¿ecie na wydatki ma-
j¹tkowe  (14,63% - 18,22%). Rekordowym pod
tym wzglêdem by³ rok 2004.

Dyplom dla Powiatu Pleszewskiego za zajêcie IX miejsca w Polsce
(I miejsce w Województwie Wielkopolskim) w Konkursie Inwestycyjnym

2002-2004 im. Kazimierza Wielkiego.
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2. Dzia³alnoœæ Rady Powiatu w zakresie dotyczacym  SP ZOZ
    w Pleszewie

Wysokoœæ dofinansowania  inwestycji
wynosi³o w poszczególnych latach :

Dofinansowanie zakupów sprzêtu
w poszczególnych latach:

rok 2003 - 30 000,00 z³
rok 2004 - 729 378,00 z³
rok 2005 - 243 000,00 z³
rok 2006 - 199 500,00 z³

razem - 1 201 878,00 z³

rok 2003 -   0,00 z³
rok 2004   - 3 000,00 z³
rok 2005 - 1 092 593,20 z³
rok 2006 - 101 144,00 z³

razem -    1 196 737,20 z³

W okresie kadencji obecnej Rady Powiatu w latach 2003 - 2006 na sesjach Rady Powiatu podjêto
uchwa³y dotycz¹ce Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie i dofinanso-
wano dzia³ania w nastêpuj¹cym zakresie:
1. wydzier¿awienie pomieszczenia na stacjê dializ firmie Phresenius NephroCar - dzia³anie spowodo-

wane koniecznoœci¹ wymiany bardzo drogiego sprzêtu do dializoterapii,
2. utworzenie pododdzia³u wczesnego usprawniania dzieci ze schorzeniami neurologicznymi w od-

dziale dzieciêcym, pododdzia³u ortopedycznego i urologicznego na chirurgii,
3. utworzenie oddzia³u rehabilitacyjnego i oddzia³u rehabilitacji dziennej,
4. modernizacja systemu grzewczego SP ZOZ,
5. utworzenie zak³adu opiekuñczo-leczniczego w pomieszczeniach po administracji,
6. utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pleszewie,
7. utworzenie nastêpuj¹cych poradni: kardiologicznej, zaburzeñ rytmu serca, nadciœnienia têtniczego,

nefrologicznej, endoskopowej i preluksacyjnej,
8. utworzenie sali intensywnego nadzoru kardiologicznego,
9. realizacja inwestycji: remont oddzia³u po³o¿niczego, doposa¿enie zak³adu rentgenodiagnostyki i sali

intensywnego nadzoru kardiologicznego,
10. przeprowadzenie wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego i termomodernizacji budynków admi-

nistracyjno-socjalnego i us³ug medycznych i patomorfologii,
11. dofinansowanie zakupu karetki transportowej,
12. dofinansowanie modernizacji i remontu czêœci po³o¿niczo-ginekologicznej odzia³u po³o¿niczo-gine-

kologicznego,
13. doposa¿enie bloku operacyjnego,
14. dofinansowanie zakupu sprzêtu medycznego do pracowni endoskopowej - videogastroskopu,
15. wyra¿ono zgodê na wykonanie wejœcia z wind¹ w budynku „C” SP ZOZ,
16. w ramach oddzia³u chirurgicznego utworzono poradniê ortopedyczn¹, urologiczn¹ i chirurgii onkolo-

gicznej.

W Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie w dniach 4 do 27 paŸdzier-
niku 2005 roku firma RW Tuv Polska przeprowadzi³a audit certyfikuj¹cy zintegrowanego systemu zarz¹-
dzania opartego o wymagania norm ISO :
- ISO 9001
- ISO 14 001
- ISO PN-N 18 001.

W grudniu 2005 roku przeprowadzono wizytê akredytacyjn¹, na podstawie której przed³u¿ono wa¿-
noœæ znaku akredytacyjnego na nastêpne 3 lata - do roku 2008.
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Pleszewski szpital SP ZOZ jest jednym z nielicznych szpitali powiatowych w Polsce, dysponuj¹cych nowoczesn¹
Sal¹ Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy
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Na otwarciu wyremontowanego Oddzia³u
Ginekologiczno - Po³o¿niczego goœci³ Wiceminister
Zdrowia Andrzej Wojty³a

Nowa karetka reanimacyjna Sala porodowa na oddziale po³o¿niczym

Sala dializ pozaustrojowych z nowoczesnym wyposa¿eniemSala Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego
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3. Oœwiata
Sieæ i struktura placówek oœwiatowych i edukacyjno - wychowawczych, dla których organem prowa-

dz¹cym jest samorz¹d powiatu pleszewskiego obejmuje nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:

1. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. St. Staszica w Pleszewie
2. Zespó³ Szkó³ Technicznych w Pleszewie
3. Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Marszewie
4. Zespó³ Szkó³ Us³ugowo - Gospodarczych w Pleszewie
5. Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pleszewie
6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie
7. Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Samorz¹d powiatu pleszewskiego stara³ siê wywi¹zaæ z na³o¿onych zadañ dla zapewnienia dobrych
warunków dzia³alnoœci podleg³ym jednostkom oœwiatowym. Szczególnie ujawni³o siê to w du¿ej dba³o-
œci o poprawê przejêtej mocno zaniedbanej bazy materialnej.

Potwierdzaj¹ to zrealizowane przedsiêwziêcia inwestycyjne i szeroki zakres dzia³añ moderniza-
cyjnych podjêtych ju¿ w I kadencji, a wyraŸnie zintensyfikowanych w latach II kadencji samorz¹do-
wej. Skalê i rozmiary tego wysi³ku ilustruje najlepiej zaprezentowany poni¿ej wykaz - tylko g³ównych
przedsiêwziêæ, zrealizowanych w poszczególnych placówkach oœwiatowych w okresie II kadencji
samorz¹dowej.

Zespó³ Szkó³ Technicznych
- Oddanie 08.11.2003 r. do u¿ytku wielofunkcyjnej sali sportowej

(od 02.01.2001 r. realizowano tê inwestycjê) 3.182.400 z³
- modernizacja kot³owni z przystosowaniem do ogrzewania gazem ziemnym 530.561 z³
- termomodernizacja budynku obejmuj¹ca wymianê stolarki okiennej i drzwiowej ,

ocieplenie stropu i œcian oraz regulacjê wewnêtrznej instalacji c.o. 537.913 z³
- wyposa¿enie pomieszczeñ (w tym biblioteki) powsta³ych w wyniku

oddanej inwestycji 86.000 z³
  Razem 4.336.874 z³

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
- modernizacja kot³owni z przystosowaniem do ogrzewania na gaz ziemny 511.404 z³
- kompleksowa wymiana stolarki okiennej 512.921 z³
- wykonanie nowej elewacji czêœci frontowej oraz zagospodarowanie terenu

i renowacja parkanu 122.599 z³
  Razem 1.146.924 z³

Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
- wymiana kot³owni z przystosowaniem do ogrzewania gazem ziemnym

z czêœciow¹ wymian¹ zewnêtrznej sieci gazowej 621.687 z³
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2 g³ównych budynków szkolnych 215.851 z³
- przebudowa czêœci internatu na pracownie przedmiotowe,

dziêki czemu sta³o siê mo¿liwe ich przeniesienie z dotychczasowego obiektu
nie spe³niaj¹cego podstawowych wymogów 192.998 z³

- termomodernizacja budynku internatowo - dydaktycznego obejmuj¹ca
wymianê stolarki okiennej, ocieplenie stropów i œcian oraz wymianê
wewnêtrznej instalacji c.o. 597.818 z³

- doposa¿enie nowo powsta³ych pracowni przedmiotowych 230.000 z³
  Razem 1.858.355 z³
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Zespó³ Szkó³ Us³ugowo - Gospodarczych
- budowa sali sportwej 980.793 z³
- kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 63.217 z³
- remont elewacji budynku g³ównego 38.200 z³
- kompleksowa wymiana wewnêtrznej instalacji c.o i wod.kan. 137.772 z³
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem sieci komputerowej 117.539 z³
- remont dachu 17.437 z³
- przyst¹pienie do prac adaptacyjno - remontowych w pozyskanej od P.S.S.E

czêœci obiektu z przystosowaniem na cele poszerzania bazy dydaktycznej 324.354 z³
  Razem 1.679.613 z³

Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku dydaktycznym 28.454 z³
- remonty pracowni specjalistycznych 208.963 z³
- modernizacja stacji kontroli pojazdów 106.983 z³
- zakup wyposa¿enia stacji kontroli pojazdów 110.221 z³
- modernizacja kot³owni centralnego ogrzewania - wymiana kot³ów 30.622 z³
- remont dachu, utwardzanie placu, remont elewacji budynku dydaktycznego 39.000 z³
- modernizacja wyposa¿nia pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie 264.560 z³

  Razem  788.803 z³

£¹cznie nak³ady poniesione w zwi¹zku z realizacj¹ wy¿ej zaprezentowanych przedsiêwziêæ zamy-
kaj¹ siê kwot¹ 9.810.269 z³.

Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
Jest placówk¹ nale¿¹c¹ do nielicznych w po³udniowej czêœci Wielkopolski. Stanowi uzupe³nie-

nie systemu oœwiaty i ³¹czy w sobie zadania oœrodka szkolenia praktycznego dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych z terenu powiatów pleszewskiego, jarociñskiego i ostrowskiego oraz doskona-
lenia nauczycieli wszystkich typów szkó³ powiatu pleszewskiego. Wiod¹c¹ rolê mimo wspólnej struk-
tury organizacyjnej spe³nia Centrum Kszta³cenia Praktycznego powsta³e w 1996 roku w wyniku
restrukturyzacji dzia³aj¹cych wczeœniej warsztatów szkolnych podporz¹dkowanych organizacyjnie
Zespo³owi Szkó³ Zawodowych Nr 1. Bazê szkolenia praktycznego stanowi 14 nowoczesnych pra-
cowni przedmiotowych, m.in. w zakresie: elektroniki ogólnej, elektromechaniki pojazdowej, obra-
biarek sterowanych numerycznie, mechatroniki, pracownia komputerowego procesu wytwarzania
CAD. Mo¿liwoœci tej bazy jak te¿ wysoki poziom kwalifikacji kadry szkoleniowej pozwalaj¹ na orga-
nizowanie w szerokim zakresie kursów kwalifikacyjnych dla potrzeb Powiatowych Urzêdów Pracy i in-
nych zainteresowanych podmiotów.

Systematycznie rozwija siê dzia³alnoœæ pracowni egzaminacyjnych. CKP posiada aktualnie
upowa¿nienia do prowadzenia egzaminów po-
twierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe w szeœciu
zawodach: mechanika pojazdów samochodo-
wych, elektromechanika, elektromechanika po-
jazdów samochodowych, operatora obrabiarek
skrawaj¹cych, montera-elektronika, œlusarza,
technika mechanika, technika ekonomistê, tech-
nika handlowca.

W strukturze CKP dzia³a tak¿e Gospodarstwo
Pomocnicze prowadz¹ce stacjê kontroli pojazdów
i serwis naprawy pojazdów samochodowych. Wy-
pracowywane przez Gospodarstwo oraz prowa-
dzon¹ dzia³alnoœæ kursow¹ dochody stanowi¹
wa¿ne Ÿród³o sta³ego wzbogacania bazy material-
nej placówki.

Pracownia komputerowa
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
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Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli dzia³aj¹cy we wspól-
nej strukturze organizacyjnej z CKP zosta³ powo³any w po-
³owie 2002 roku. Jego zadania realizowane przez ponad
30-osobow¹ grupê liderów WDN oraz zespó³ doradców
metodycznych uwzglêdniaj¹ organizacjê: konferencji
przedmiotowych, seminariów, kursów i konsultacji s³u¿¹-
cych doskonaleniu i stosowaniu nowoczesnych metod
nauczania wzbogacaj¹cych warsztat pracy nauczycieli,
ró¿norodnych konkursów dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ po-
wiatu pleszewskiego.

W roku bie¿¹cym ODN podj¹³ siê bardzo ambitnego
zadania zwi¹zanego z wdro¿eniem programu „Rozpozna-
wanie i wspieranie uczniów zdolnych i utalentowanych.”

Równolegle z szerok¹ dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹
i modernizacyjn¹, podejmowano wiele dzia³añ s³u¿¹cych
poprawie jakoœci nauczania. Dziêki znacz¹cemu zaan-
ga¿owaniu œrodków w³asnych oraz umiejêtnemu pozy-
skiwaniu œrodków zewnêtrznych, wszystkie placówki
wzbogaci³y siê o nowoczeœnie wyposa¿one pracownie
przedmiotowe.
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
- 2 pracownie komputerowe z centrami multimedialnymi,
- 1 pracownia chemiczna,
- 1 pracownia fizyki,
- 1 pracownia jêzykowa,
- 1 pracownia biologii.

Zespó³ Szkó³ Technicznych
- 3 pracownie komputerowe,
- 1 si³ownia.

Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego
- 2 pracownie jêzykowe,
- 3 pracownie komputerowe,
- 1 laboratorium chemii (modernizacja i doposa¿enie).

Zespó³ Szkó³ Us³ugowo - Gospodarczych
- 2 pracownie jêzykowe,
- 3 pracownie informatyczne,
- 1 pracownia biologiczna,
- 1 si³ownia.

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
- 1 pracownia komputerowa,
- 1 pracownia do kszta³cenia zintegrowanego,
- pracownia zajêæ technicznych,
- pracownia do zajêæ z zakresu ma³ej gastronomii,
- sala doœwiadczania œwiata,
- pracownia biologiczno - chemiczna.

Pracownia komputerowa w ZST

Laboratorium chemiczne
w ZSRCKU Marszew

Si³ownia w ZSUG w Pleszewie

Pracownia obrabiarek sterowanych
numerycznie w CKPiODN
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Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
- nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie wyposa¿ona w pionowe centrum obrób-

kowe z 10 stanowiskami komputerowymi z mo¿liwoœci¹ projektowania i przeprowadzania symulacji
trójwymiarowych, z systemami sterowania Siemens 840D, Heidenhain, Fanuc,

- pracownia komputerowa ze specjalistycznym oprogramowaniem zgodnym z kierunkiem nauczania,
- pracownia elektroniki pojazdowej i elektroniki ogólnej,
- pracownia do przeprowadzania zewnêtrznych egzaminów zawodowych potwierdzaj¹cych kwalifikacje

dla technika handlowca i sprzedawcy, wyposa¿ona w sprzêt multimedialny i fiskalny.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- 1 pracownia komputerowa,
- programy terapii dla dzieci klasy I i II szko³y podstawowej,
- programy do wykrywania dysleksji dzieci z grupy „0”.

Uzupe³nieniem sieci placówek oœwiatowych s¹ szko³y niepubliczne, do których nale¿¹:
W zakresie kszta³cenia dla doros³ych
- Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie,
- Policealna Szko³a Kosmetyczna w Pleszewie,
- Policealna Szko³a Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Pleszewie wpisana do ewidencji niepublicznych

szkó³ i placówek oœwiatowych 18.04.2003r.,
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Dobrzycy wpisane do ewidencji niepublicznych szkó³ i pla-

cówek oœwiatowych 30.06.2004r.,
- Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dobrzycy wpisane do ewidencji niepublicznych szkó³

i placówek oœwiatowych 25.04.2005r.,
Od 01.09.2006r. rozpoczn¹ dzia³alnoœæ nastêpuj¹ce szko³y niepubliczne wpisane do ewidencji szkól

i placówek niepublicznych 24.10.2005r.:
- policealna Szko³a Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy w Pleszewie
W zakresie kszta³cenia m³odzie¿y:
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania OHP przy

CKiW w Pleszewie, wpisana do ewidencji niepublicznych szkó³ i placówek oœwiatowych 29.10.2004r.

Sala sportowa w Zespole Szkó³ Technicznych
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Zespó³ Szkó³ Technicznych przy ul. Zielonej w Pleszewie po termomodernizacji

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. St. Staszica przy ul. Poznañskiej w Pleszewie po renowacji



IV. DZIA£ALNOŒÆ I DOKONANIA POWIATU PLESZEWSKIEGO (2003-2006)

 - 31 -

Wyremontowany budynek Zespo³u Szkó³ Us³ugowo-Gospodarczych im. H. Cegielskiego przy ul. Poznañskiej

Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Marszewie
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Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy ul. Zielonej po termomodernizacji
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4.  Infrastruktura drogowa
Rada Powiatu II kadencji uzna³a poprawê sta-

nu dróg w powiecie za zadanie priorytetowe. W la-
tach 2003 - 2006 zrealizowano wiele inwestycji dro-
gowych i przeprowadzono szereg remontów dróg.

Ogó³em w tym okresie na zadania inwestycyj-
ne i remontowe na drogach powiatowych wydano
16 345 962 z³, z tego w 2003 roku - 3 940 199 z³,
w 2004 roku - 5 336 510 z³, w 2005 roku - 3 990
156 z³ a w 2006 - 3 079 097 z³.

Koszty te nie obejmuj¹ bie¿¹cego letniego
i zimowego utrzymania dróg, na które corocznie
wydatkowano oko³o 1 200 tyœ. z³. Zabiegi z tym
zwi¹zane uwzglêdnia³y m.in. naprawy nawierzch-
ni dróg, œcinkê i uzupe³nienie poboczy, remonty
bie¿¹ce mostów i przepustów, profilowanie dróg
gruntowych, oczyszczanie miasta i odtwarzanie ro-
wów w okresie letnim oraz zwalczanie œliskoœci
i odœnie¿anie w okresie zimy.

W kwocie 16.345.963 z³ wydatkowanej na in-
westycje drogowe udzia³ œrodków powiatu wynosi
61,17% tj. 9.998.468 z³. Pozosta³e œrodki na sfinansowanie zrealizowanych inwestycji pochodzi³y z gmin,
na obszarze których poszczególne inwestycje by³y realizowane, b¹dŸ z innych dodatkowych Ÿróde³.

Dziêki porozumieniom z wójtami i burmistrzem powiat pozyska³ w sumie 2.816.476 z³, co stanowi
17,23% wartoœci zrealizowanych inwestycji, przede wszystkim na budowy chodników.

Na œrodki inne w wysokoœci 3.531.019 z³,stanowi¹ce 21,60% ogólnej wartoœci inwestycji sk³adaj¹
siê: Fundusz SAPARD, z którego wykorzystano maksymalne kwoty dofinansowania (w 2003 roku na

jedno zadanie, w 2004 roku na trzy zadania) - ogó-
³em w kwocie 1.641.019 z³, dofinansowanie z 10%
rezerwy inwestycyjnej Ministra Finansów w kwocie
³¹cznej 1.840.000 z³ oraz pomoc finansowa na reali-
zacjê zadañ w³asnych w wysokoœci 50.000 z³ z Wiel-
kopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.

   Ogó³em od 2003 roku powiat zmodernizowa³
i przebudowa³ ponad 42 km dróg oraz wybudowa³
i przebudowa³ prawie 16,5 km chodników.

   Najwa¿niejsze inwestycje drogowe to: przebu-
dowa drogi Pleszew - Chocz, przebudowa drogi
Kuczków - Czerminek, przebudowa drogi Brzezie
- Grodzisko, przebudowa drogi Brzezie - Janków,
przebudowa drogi Go³uchów - Kucharki,moderniza-
cja drogi Koœcielna Wieœ - Górzno, przebudowa
drogi w m.Ko¿miniec, przebudowa drogi w m. Nowy
Œwiat, przebudowa drogi Bia³ob³oty - Czarny Bród,
przebudowa drogi Stara Ka¿mierka - Bugaj, prze-
budowa drogi Taczanów - Bronów

  Najwiêksze inwestycje w mieœcie Pleszew to
przebudowa ulic : Poznañskiej, Kaliskiej, Sienkie-
wicza, Maliñskiej, S³owackiego, Osiedlowej, Lipo-
wej i Szpitalnej - polegaj¹ca na wymianie istniej¹-

Dyrektor ZDP Halina Meller w rozmowie z wykonawc¹
remontu nawierzchni w Tursku

Przebudowa drogi  od miejscowoœci Dobrzyca
- Nowy Œwiat do granicy z Powiatem Krotoszyñskim
wraz z pog³êbianiem rowów przydro¿nych
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cej nawierzchni chodników i u³o¿eniu nowej na-
wierzchni jezdni Najwa¿niejsze zrealizowane zada-
nia z zakresu poprawy bezpieczeñstwa pieszych to:
budowa chodnika w Kucharkach, budowa chodni-
ka wraz z k³adk¹ dla pieszych w Fabianowie, prze-
budowa chodnika w Galewie, przebudowa chodni-
ka przy ul. Zagórowskiej i Grodzieckiej w Choczu,
budowa chodnika w Broniszewicach, budowa chod-
nika na odcinku Karsy - Kucharki, budowa chodni-
ka w Taczanowie, przebudowa chodników przy uli-
cach KoŸmiñskiej, Krotoszyñskiej i Rynek w Dobrzy-
cy, przebudowa chodników przy ulicach Podgórnej
i Al. Wojska Polskiego w Pleszewie.

Przygotowano te¿ i opracowano kompletne do-
kumentacje projektowe wraz ze studium wykonal-
noœci na dwa wa¿ne zadania drogowe tj przebudo-
wê ci¹gu dróg Grab - Pleszew - Dobrzyca wraz
z budow¹ œcie¿ek rowerowych i budow¹ chodników
na obszarach zabudowanych oraz na wzmocnie-
nie konstrukcji mostu w Fabianowie, co umo¿liwi
Radzie Powiatu III kadencji ubieganie siê oœrodki
Unii Europejskiej ju¿ w pierwszych latach kolejne-
go okresu bud¿etowego Wspólnoty.

Modernizacja drogi Pleszew-Chocz

Prace remontowe na ul. Sienkiewicza w Pleszewie
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Nowa nak³adka asfaltowa na ul. Poznañskiej w Pleszewie

K³adka dla pieszych w m. Fabianów (gm. Dobrzyca) Chodnik w Fabianowie (gm. Dobrzyca)

Uroczyste oddanie do u¿ytku chodnika w Kucharkach
(gm. Go³uchów) Budowa chodnika w Galewie (gm. Dobrzyca)



„POWIAT PLESZEWSKI” - II kadencja samorz¹du 2002 - 2006”

 - 36 -

Oficjalne otwarcie drogi Brzezie – Janków w Pleszówce

Budowa zatoczki autobusowej w Brzeziu (gm. Pleszew)
Zmodernizowana droga Brzezie – Janków
(gm. Pleszew, gm. Go³uchów)

Chodnik przy ul. Poznañskiej w Pleszewie

Modernizacja ul. Ostrowskiej w Dobrzycy
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Powiatowy zasób nieruchomoœci
Do powiatowego zasobu nieruchomoœci nale¿¹ nieruchomoœci, które stanowi¹ przedmiot w³asnoœci

powiatu i nie zosta³y oddane w u¿ytkowanie wieczyste, oraz nieruchomoœci bêd¹ce przedmiotem u¿yt-
kowania wieczystego powiatu.

Powiatowy zasób nieruchomoœci Powiatu Pleszewskiego sukcesywnie wzrasta. Tendencja wzrosto-
wa wynika z jednej strony z regulowania stanów prawnych nieruchomoœci i nabywania ich w trybie
administracyjnoprawnym, z drugiej strony z nabywania nieruchomoœci w drodze umów cywilnopraw-
nych na potrzeby zadañ realizowanych przez Powiat.

Na koniec roku 2002 Powiat Pleszewski by³ w³aœcicielem gruntów o pow. 35 ha.

W roku 2003 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego przejêto na w³asnoœæ Powiatu Ple-
szewskiego nieruchomoœæ roln¹ po³o¿on¹ w Marszewie o ogólnej pow. 190,5092 ha, obejmuj¹c¹ go-
spodarstwo rolne przy Zespole Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Marszewie.

W roku 2003 powiatowy zasób nieruchomoœci powiêkszy³ siê równie¿ o dzia³ki nr 2562/1, 2562/2,
2562/3 o ³¹cznej pow. 0,2394 ha, po³o¿one w Pleszewie przy ul. Podgórnej, które nabyte zosta³y w celu
poszerzenia terenów Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ple-
szewie.

Powiat Pleszewski sta³ siê równie¿ w³aœcicielem dzia³ek nr 365/1, 365/5, 383/18, 383/19, 383/20
o ³¹cznej pow. 0,0167 ha, po³o¿onych w Pleszewie przy ul. Poznañskiej, których nabycie umo¿liwi³o
poszerzenie drogi wjazdowej do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W roku 2003 na w³asnoœæ Powiatu przesz³o 60 ha dróg powiatowych (w tym: 29,2553 ha - drogi
powiatowe w gminie Giza³ki, ok. 10 ha - drogi powiatowe w gminie Dobrzyca).

W 2004r. Powiat Pleszewski naby³ od Gminy Dobrzyca dzia³ki nr 130, 137, 142, 147, 150, 154, 162,
166, 170 o ³¹cznej pow. 3,1603 ha, po³o¿one w Fabianowie, stanowi¹ce unikatowe pasy œródpolne.

Powiat Pleszewski otrzyma³ od Miasta i Gminy Pleszew w u¿yczenie czêœæ dzia³ki nr 3034/5, po³o¿o-
nej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Nieruchomoœæ tê przeznaczono na cele publiczne
tj. parking oraz plac zajêæ terapeutycznych dla Oœrodka Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Pleszewie.

Efektem regulowania stanów prawnych dróg powiatowych by³o nabycie w 2004 r. w³asnoœci 5 ha
dróg powiatowych, m. in. czêœci drogi powiatowej Dobrzyca - Fabianów - Pleszew oraz drogi powiatowej
Krotoszyn - Rozdra¿ew - Dobrzyca.

Nabyto tak¿e dzia³ki nr 384/20, 372/1, 383/38, 383/36 i 383/48 o ³¹cznej pow. 0,1937 ha, po³o¿one
w Pleszewie miêdzy ul. Poznañsk¹ i ul. Zielon¹, stanowi¹ce drogi przy siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Pleszewie.

W roku 2005 nast¹pi³o kolejne powiêkszenie zasobu nieruchomoœci Powiatu Pleszewskiego.
Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Powiat Pleszewski naby³ w³asnoœæ nieruchomoœci
o pow.1,5508 ha, po³o¿onej w Nowej Wsi, gmina Pleszew (tzw. boreczek).

W celu powiêkszenia nieruchomoœci stanowi¹cej siedzibê Starostwa Powiatowego w Pleszewie
na podstawie umowy sprzeda¿y Powiat Pleszewski naby³ dzia³kê nr 384/1 o pow.0,0721 ha, po³o¿on¹
w Pleszewie przy ul. Zielonej 22a, bezpoœrednio przylegaj¹c¹ do obecnej siedziby Starostwa.

W roku 2005 Powiat Pleszewski sta³ siê tak¿e w³aœcicielem dzia³ek nr 2420/1 i nr 2420/2 o ³¹cznej
pow. 0,0419 ha, po³o¿onych w Pleszewie przy ul. Wyspiañskiego, obejmuj¹cych siedzibê Powiatowego
Urzêdu Pracy w Pleszewie.

Na cele dydaktyczne dla Zespo³u Szkó³ Us³ugowo-Gospodarczych w Pleszewie Powiat Pleszewski
naby³ od Skarbu Pañstwa dzia³kê nr 626/12 o pow. 0,0606 ha, po³o¿on¹ w Pleszewie przy ul. Poznañ-
skiej 30, zajmowan¹ dot¹d przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Pleszewie.

5. Mienie Powiatu Pleszewskiego
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W zwi¹zku z projektem przebudowy drogi powiatowej nr 4309P Dobrzyca-Fabianów-Pleszew Po-
wiat Pleszewski naby³ w drodze darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Œw. Bart³omieja w Kowale-
wie dzia³kê nr 98/1 o pow. 0,1219 ha, po³o¿on¹ w Kowalewie wzd³u¿ koœcio³a i probostwa. Dziêki naby-
ciu tego gruntu z³agodzony zostanie ³uk drogi na tym odcinku, co znacznie poprawi bezpieczeñstwo
i zmniejszy kolizyjnoœæ na tym odcinku drogi.

Gospodaruj¹c powiatowym zasobem nieruchomoœci, Powiat Pleszewski tak¿e zbywa³ nieruchomo-
œci, których by³ w³aœcicielem, o ile by³y one zbêdne do wykonywania zadañ Powiatu, b¹dŸ wymaga³ tego
cel publiczny oraz spo³eczne potrzeby lokalnej spo³ecznoœci.

Z myœl¹ o potrzebach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najœwiêtszego Zbawiciela w Pleszewie samo-
rz¹d Powiatu Pleszewskiego w roku 2006 przekaza³ nieodp³atnie na jej rzecz dzia³kê nr 2444/3 po³o-
¿on¹ w Pleszewie wraz ze znajduj¹cym siê na niej budynkiem kaplicy cmentarnej, która wykorzystywa-
na jest przez wspólnotê parafialn¹ jako dom pogrzebowy.

Przez okres ostatnich czterech lat Powiat Pleszewski kilkukrotnie zwiêkszy³ zasób swych nierucho-
moœci. Powiat Pleszewski jest obecnie w³aœcicielem gruntów o pow. 294 ha*, podczas gdy wed³ug da-
nych na dzieñ 31.12.2002 r. w³asnoœci¹ Powiatu pozostawa³o 35 ha.

W najbli¿szych latach planuje siê kontynuowanie prac zwi¹zanych z regulacj¹ stanów prawnych
nieruchomoœci powiatowych. Szczególnego znaczenia nabiera regulowanie stanów prawnych gruntów
zajêtych pod drogi powiatowe, g³ównie w kontekœcie starañ samorz¹du powiatowego o œrodki unijne
w zakresie inwestycji drogowych.

Wartoœæ mienia
Wartoœæ ewidencyjna mienia Powiatu Pleszewskiego od roku 2002 uleg³a znacznemu wzrostowi.

Podczas, gdy wed³ug stanu na dzieñ 30.09.2002 r. wartoœæ mienia Powiatu Pleszewskiego wynosi³a
45 670 908 z³, to na dzieñ 30.09.2005r. wartoœæ ta wzros³a do kwoty 86 461 822 z³.

Mienie Powiatu Pleszewskiego w latach 2002 - 2005

30.09.2002 2 273 988 z³ 29 788 220 z³ 13 608 700 z³ 45 670 908 z³
30.09.2003 4 174 858 z³ 38 766 544 z³ 16 924 710 z³ 59 866 112 z³
30.09.2004 9 023 414 z³ 50 207 458 z³ 18 852 486 z³ 78 083 358 z³
30.09.2005 14 029 905 z³ 60 246 841 z³ 12 185 076 z³ 86 461 822 z³

        Grunty             Budynki i budowle     Pozosta³e œrodki                Razem
                                                                trwa³e

Stan na dzieñ

Wartoœæ ewidencyjna

* dane z ewidencji gruntów i budynków na dzieñ 25.09.2006r.
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Priorytetowe zadania S³u¿by Geodezyjnej i Kartograficznej realizowane w Powiecie Ple-
szewskim w latach 2003 - 2006:

1. Konwersja map i danych analogowych do postaci cyfrowej (mapa numeryczna).
2. Zapewnienie bezpoœredniego dostêpu Urzêdom Gmin do baz danych ewidencji gruntów i budynków

w œrodowisku internetowym online.
3. Zmiana systemu obs³ugi czêœci opisowej baz ewidencji gruntów i budynków -  EGB 2000.
4. Standaryzacja danych na potrzeby udostêpniania innym administratorom (rejestry publiczne, ARiMR)

i u¿ytkownikom komercyjnym.
5. Wydawanie danych z baz ewidencji gruntów i budynków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, do budowy systemu IACS na podstawie których weryfikowane i przyjmowane s¹ wnioski
o dop³aty bezpoœrednie. Zasilanie systemu danymi ewidencyjnymi realizowane jest w cyklu rocznym.

6. Wydawanie danych do realizacji projektu LPIS – Modernizacja i Budowa Baz Danych Systemu Iden-
tyfikacji Dzia³ek Rolnych, na potrzeby ARiMR.

7. Przyst¹pienie do budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego (ZSK), celem którego jest inte-
gracja rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków, ksiêga wieczysta, ewidencja podatko-
wa, zbiory: REGON, PESEL) na poziomie centralnym i wojewódzkim.
W celu budowy ZSK dokonano:

7.1. adaptacji pomieszczeñ i modernizacji lokalnej sieci komputerowej w PODGiK,
7.2. doposa¿enia PODGiK w wysokiej jakoœci sprzêt komputerowy,
7.3. konwersja i dostosowanie powiatowych baz do standardów w zakresie niezbêdnym na

potrzeby wymogów ZSK.
8. Przygotowanie i przekazanie danych niezbêdnych do budowy pañstwowego rejestru granic i po-

wierzchni jednostek podzia³u terytorialnego kraju (PRG).
9. Przygotowanie i wydanie danych z PODGiK dla zleceniodawców indywidualnych na potrzeby:

9.1. dop³at bezpoœrednich,
9.2. rent strukturalnych,
9.3. zalesienia gruntów rolnych,
9.4. sektorowych programów operacyjnych.

10. Prowadzenie postêpowania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zwi¹zanej ze zmian¹
sposobu u¿ytkowania (ponad 1200 wniosków).

11. Przygotowanie obiektu „Brudzewek” do wdro¿enia postêpowania scaleniowego w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz roz-
woju obszarów wiejskich 2004-2006r.”, w zakresie dzia³ania „scalenie gruntów” (obiekt zakwalifiko-
wany do finansowania ze œrodków unijnych oczekuj¹cych na realizacjê – ³¹czny koszt realizacji
projektu 3.847.565 z³.).

12. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i bu-
dynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

13. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
14. Zak³adanie osnów szczegó³owych.
15. Zak³adanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
16. Odp³atne wydawanie danych i dokumentów oraz informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficzne-

go podmiotom fizycznym i gospodarczym.

Wy¿ej wymienione zadania realizowane s¹ jako zadania Starosty z zakresu administracji rz¹dowej ze
œrodków dotacji bud¿etowych, Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz
dofinansowania z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

6.  Geodezja i kartografia
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Wa¿niejsze zadania realizowane przez s³u¿bê geodezyjn¹ i kartograficzn¹
w latach 2003-2006 - iloœciowo

Zadania Pañstwowej S³u¿by Geodezyjnej i Kartograficznej do 31 stycznia 2006r. realizowane by³y
przez Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego.
Od 1 lutego 2006r. ww. zadania wykonywane s¹ przez Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pleszewie, dzia³aj¹cy jako gospodarstwo pomocnicze przy Starostwie Powiatowym
w Pleszewie.

Finansowanie
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7 . Architektura i budownictwo
Starosta Pleszewski  jest organem administracji architektoniczno - budowlanej stopnia podsta-

wowego i wykonuje zadania administracji rz¹dowej prowadz¹c obs³ugê administracyjna dla szeœciu
gmin Powiatu Pleszewskiego tj. dla Miasta i Gminy Pleszew, Gminy Chocz, Gminy Czermin, Gminy
Dobrzyca, Gminy Go³uchów, Gminy Giza³ki  m.in. w sprawach udzielania pozwoleñ  na  budowê
i rozbiórkê obiektów, przyjmowania  zg³oszeñ, wydawania zaœwiadczeñ.

W celu u³atwienia inwestorom skomplikowanych procedur administracyjnych, pracownicy Wy-
dzia³u Architektury i Budownictwa tutejszego urzêdu zostali merytorycznie przygotowani do kom-
pleksowej obs³ugi interesanta, udzielenia wyczerpuj¹cych informacji wynikaj¹cych z zakresu pra-
wa materialnego w dziedzinie budownictwa. W okresie sprawozdawczym usprawniono organiza-
cjê pracy Wydzia³u AB poprzez m.in. wprowadzenie obs³ugi komputerowej petenta (co skróci³o
znacznie czas oczekiwania na decyzjê organu), zorganizowanie pracy na stanowiskach z podzia-
³em na gminy (pe³na obs³uga petenta przez jednego pracownika) zorganizowanie i usystematyzo-
wanie spraw archiwizowanych (³atwiejszy dostêp do bazy danych) opracowanie komputerowej
bazy danych kontrolowanych przez wydzia³ uprawnieñ zawodowych osób wykonuj¹cych samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie, na bie¿¹co prowadzona jest  wspó³praca z  w³aœciwy-
mi organami, jednostkami organizacyjnymi, izbami samorz¹du zawodowego oraz z biurami pro-
jektów. Pracownicy Wydzia³u opracowali druki z zakresu dzia³alnoœci organu administracji archi-
tektoniczno-budowlanej, które s¹ dostêpne w biurze obs³ugi interesanta oraz na stronie interne-
towej www. bip.pleszew.starostwo.gov.pl.

W analizowanym okresie lat 2002-2006, a zw³aszcza w pierwszym kwartale 2006r stwierdzono
znaczne zwiêkszenie iloœci wniosków wp³ywaj¹cych do urzêdu tym samym iloœci rozpatrywanych
administracyjnie spraw. Pomimo trudnoœci zwi¹zanych z ci¹g³¹ nowelizacj¹ kolejnych ustaw i prze-
pisów wykonawczych, brakiem obowi¹zuj¹cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, zaobserwowano du¿y wzrost inwestycji na terenie powiatu zw³aszcza  w zakresie indywidual-
nego budownictwa mieszkaniowego (wzrost iloœci mieszkañ), zwiêkszenie iloœci obiektów handlo-
wo-us³ugowych, wzrost inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej (drogi, sieci uzbrojenia tere-
nu) oraz budowy budynków i budowli  rolniczych (obiekty inwentarskie, zbiorniki na p³ynne odchody
zwierzêce i p³yty gnojowe), dostosowywanie gospodarstw do wymogów Unii Europejskiej.

Wa¿niejsze inwestycje Powiatu Pleszewskiego w okresie II kadencji Rady Powiatu
INWESTOR – ZARZ¥D POWIATU  LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

- AB.M.7350.7351 – 56/03 z dnia 03.06.2003r.
Inwestor: Dyrektor  Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa Staszica w Pleszewie.
Wymiana stolarki okiennej w elewacjach podwórzowych w budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego usy-
tuowanym na terenie dzia³ki nr 622/1 po³o¿onej przy ulicy Poznañskiej nr 38 w Pleszewie.

- AB.M.7350.7351 – 60/03 z dnia 06.06.2003r.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.
Budowa wiatro³apu – wejœcia g³ównego do budynku szpitala  na terenie dzia³ki nr 223/ 29  po³o¿onej
przy ulicy Poznañskiej nr 125 a  w Pleszewie.

- AB.M.7350.7351 – 93/03 z dnia 15.07.2003r.
Inwestor: Powiat Pleszewski oraz Miasto i Gmina Pleszew.
Przebudowa kot³owni olejowej na gazow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ gazow¹  na dzia³kach nr 2534
i 2532  po³o¿onych  przy  Pl. Wolnoœci nr 5  w Pleszewie.

- AB.M.7350.7351 – 92/03 z dnia 15.07.2003r.
Inwestor: Powiat Pleszewski oraz Miasto i Gmina Pleszew.
Modernizacja kot³owni  w budynku Domu Pomocy Spo³ecznej w Pleszewie na dzia³ce nr 949 po³o¿onej
przy ul. Podgórnej nr 2  w Pleszewie.
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- AB.M.7350.7351 – 91/ 03 z dnia 15.07.2003r.
Inwestor: Powiat Pleszewski oraz Miasto i Gmina Pleszew
Przebudowa kot³owni wêglowej na kot³owniê gazow¹ o mocy 300 kW wraz z dobudow¹ wejœcia do
budynku Domu Pomocy Spo³ecznej na dzia³ce nr 940 po³o¿onej  przy ul. Maliñskiej w Pleszewie.

- AB.M.7350.7351 – 73/03 z dnia 31.07.2003r.
Inwestor :Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej w Pleszewie
Dobudowa klatki schodowej do budynku DPS na dzia³ce nr 940 po³o¿onej przy ulicy Maliñskiej nr 9
w Pleszewie.

- AB.7350.7351 – 04/2003 z dnia 06.08.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Powiatu  w Pleszewie.
Budowa drogi dojazdowej do siedziby Starostwa Powiatowego w Pleszewie na dzia³ce  nr 384/20
po³o¿onej przy ulicy Zielonej  w Pleszewie.

- AB.7350.7351 – 21/2003 z dnia 14.08.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Powiatu  w Pleszewie.
Budowa budynku gara¿owego czterostanowiskowego na dzia³kach nr 365/1, 365/2, 365/3, 365/4  po-
³o¿onych  w rejonie ul. Osiedlowej w Pleszewie.

- AB.7350.7351 – 116/2003 z dnia 29.09.2003r.
Inwestor: Powiat Pleszewski oraz Miasto i Gmina Pleszew.
Modernizacja kot³owni na gazow¹ w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
zlokalizowanego na dzia³ce nr 3034/ 13 po³o¿onej przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr 8 w Pleszewie.

- AB.7350.7351 – 129/2003 z dnia 15.10.2003r.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zak³ad  Opieki  Zdrowotnej w  Pleszewie.
Przebudowa  pomieszczeñ pralni szpitalnej na pomieszczenia administracji na terenie dzia³ki  nr 223/
29 po³o¿onej przy ulicy Poznañskiej nr 125 a  w Pleszewie.

- AB.7350.7351 – 180/2003 z dnia 04.11.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Budowa chodnika wzd³u¿ drogi powiatowej nr 13310 Pleszew – Chocz na terenie dzia³ki nr 69
w miejscowoœci Broniszewice  gm. Czermin.

- Nr  AB.7350.7351 - 210/2003r. z dnia 14.11.2003r.
Inwestor: Powiat Pleszewski i Gmina Giza³ki.
modernizacja drogi powiatowej Nr 13111 relacji Bia³ob³oty – Czarny- Bród w miejscowoœci Orlina Ma³a
na dzia³kach nr 28/1, 28/2, 210, 230, 147, 252 gmina Giza³ki.

- AB.M.7352 – 26/2003 z dnia 16.04.2003r.
Inwestor:  Powiat Pleszewski.
Remont kanalizacji z odwodnieniem placu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie  na dzia³ce nr
384/ 18  w Pleszewie ul. Poznañskiej nr 79.

- AB.M.7352 – 35/2003 z dnia  20.05.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Remont chodnika przy ulicy Podgórnej  w Pleszewie (od skrzy¿owania z ulic¹ Maliñsk¹).

- AB.M.7352 – 38/2003  z  dnia 23.05.2003r.
Inwestor: Komenda Wojewódzka Powiatowa Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu
Ustawienie masztu antenowego do celów ratowniczych na budynku „A” SP ZOZ Pleszew zlokalizowa-
nego na dzia³ce nr 225/1  w Pleszewie ul. Poznañska 125

- AB.Go.7352 – 70/2003 z dnia 21.07.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Remont (wykonanie nak³adki) na drodze powiatowej nr 13323  w  miejscowoœci Go³uchów ul. Czarto-
ryskich, gmina Go³uchów.

- AB.Pl.7352 – 101/2003 z dnia 02.09.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Przebudowa drogi powiatowej nr 13322 Kuczków – Czerminek  w miejscowoœci Kuczków (gmina  Ple-
szew) i miejscowoœci Wszo³ów (gmina Go³uchów).
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- AB.Ch.7352 – 102/2003 z dnia 02.09.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa drogi powiatowej nr 13159 Stara KaŸmierka – Bugaj  w miejscowoœci  Stara KaŸmierka
(gmina Chocz).

- AB.Ch.7352 – 118/2003 z dnia 11.09.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa drogi powiatowej nr 13212 w miejscowoœci Nowolipsk, gmina Chocz.

- AB.M.7352 – 126/2003 z dnia 18.09.2003r.
Inwestor:  Powiat Pleszewski oraz Miasto i Gmina Pleszew.
Przy³¹cze gazowe do kot³owni  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
na dzia³ce nr 3034/13  w Pleszewie ul. Kazimierza Wielkiego.

- AB.M.7352 – 128/2003 z dnia 11.09.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa ulic S³owackiego i Lipowej w Pleszewie.

- AB.Pl.7352 – 151/2003 z dnia 09.10.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Remont chodnika przy drodze nr 13105  w  miejscowoœci Kowalew od skrzy¿owania z  ulic¹ Fabryczn¹
do skrzy¿owania z drog¹ nr 13312 - Kowalew ul. Chrobrego i ul. Koœcielna, gmina Pleszew.

- AB.Pl.7352 – 152/2003 z dnia 09.10.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Remont chodnika przy drodze nr 13173  w  miejscowoœci Kowalew od skrzy¿owania z drog¹ nr 13105
do drogi gminnej 15 (lewa strona) - Kowalew  ul. Koœcielna, gmina Pleszew.

- AB.M.7352 – 166/2003 z dnia 29.10.2003r.
Inwestor: Zarz¹d Powiatu w Pleszewie.
Modernizacja  dróg  wewnêtrznych dojazdowych  do SP ZOZ   w Pleszewie
na terenie dzia³ek  nr 223, 28, 223/29, 225 /1 po³o¿onych przy ulicy Poznañskiej 125 w Pleszewie.

- AB.7350.7351 – 319/ 2003-04  z dnia 28.01.2004r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Budowa chodnika wraz z k³adk¹ dla pieszych wzd³u¿ drogi powiatowej z przejœciem nad rzek¹ Lutyni¹
- Fabianów.

- AB.7350.7351 – 189a/2004 z dnia 29.06.2004r.
Inwestor: Powiat Pleszewski.
Przebudowa internatu szkolnego w Marszewie Budynek nr 24 wraz ze zmiana sposobu u¿ytkowania
czêœci obiektu z przeznaczeniem na cele dydaktyczne - Marszew.

- AB.7350.7351 – 301/2004 z dnia 31.08.2004r.
Inwestor: Powiat Pleszewski.
Modernizacja CKP i  OKN  polegaj¹ca na budowie, rozbudowie i nadbudowie i przebudowie budynków
Aleje Wojska Polskiego, Pleszew.

- AB.7350.7351 – 223/2004 z dnia 14.09.2004r.
Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z/s w Pleszewie.
Przebudowa Przychodni Rejonowej na Oœrodek Wsparcia dla osób Umys³owo Upoœledzonych.

- AB.7352 – 101/2004 z dnia 28.05.2004r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Remont chodnika przy ul. S³owackiego w Pleszewie (lewa strona od ulicy Lipowej)

- AB.7352 – 201/2004 z dnia 10.08.2004r.
Inwestor: Powiat Pleszewski.
Przebudowa ulic dojazdowych do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

- AB.7352 – 202/2004 z dnia 12.08.2004r.
Inwestor: Powiat Pleszewski.
Internat ZSR Centrum Kszta³cenia Ustawicznego – termorenowacja  budynku, Marszew.
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- AB.7352 – 203/2004 z dnia 12.08.2004r.
Inwestor: Powiat Pleszewski.
Termorenowacja  budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie ul. Poznañska 79.

- AB.7352 – 204/2004 z dnia 12.08.2004r.
Inwestor: Powiat Pleszewski.
Termorenowacja budynku Zespo³u Szkó³ Technicznych w Pleszewie ul. Zielona.

- AB.7352 – 205/2004 z dnia 12.08.2004r.
Inwestor: Powiat Pleszewski.
Termorenowacja budynku Zespo³u Placówek Opiekuñczo- Wychowawczych ul. Osiedlowa w Pleszewie.

- AB.7352 – 227/2004  z dnia 02.09.2004r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa drogi powiatowej Pleszew – Chocz.

- AB.7352 – 252 /2004 z dnia 17.09.2004r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa chodników przy ulicy Poznañskiej w Pleszewie.

- AB.7350.7351 – 18/2005  z  dnia 04.02.2005r.
Inwestor: Zarz¹d dróg Powiatowych z/s w Pleszewie.
Budowa chodnika i zjazdów przy drogach powiatowych nr 13323, 13324 na dzia³kach nr 80, 37
po³o¿onych w Kucharkach gmina Go³uchów.

- AB.7350.7351 – 253/2005 z dnia 01.07.2005r.
Inwestor: Zarz¹d  Powiatu z/s w Pleszewie.
Przebudowa czêœci istniej¹cego budynku administracyjno – oœwiatowego ZPOW celem lokalizacji sal
dydaktycznych „niebieskiego pokoju” filii oœrodka wsparcia z miejscami ca³odobowymi oraz kuchni na
potrzeby placówki Pleszew ul. Osiedlowa dzia³ka nr 378, 381/2.

- AB.7350.7351 – 473/2005  z dnia  28.11.2005r.
Inwestor: Powiat   Pleszewski  z/s w Pleszewie.
Przebudowa czêœci istniej¹cego budynku administracyjno- us³ugowego celem lokalizacji bazy dydak-
tycznej Zespo³u Szkó³ Us³ugowo- Gospodarczych Pleszew  ulica Poznañska, dzia³ka nr 626/2.

- AB.7352 – 21/2005 z dnia 27.01.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego, przy Placu  Wolnoœci w Pleszewie wraz z remontem
kanalizacji.

- AB.7352 – 189/2005 z dnia 08.06.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Wykonanie nowej nawierzchni na d³ugoœci 708mb wraz z robotami przygotowawczymi i wykoñczenio-
wymi w miejscowoœci Ludwina dzia³ki nr 262, 263, 260 gmina Pleszew.

- AB.7352 – 190/2005 z dnia 08.06.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Wykonanie nak³adki bitumicznej na d³ugoœci  1680 mb wraz z robotami przygotowawczymi i wykoñcze-
niowymi w miejscowoœci  Zawidowice, dzia³ki nr 43 i 38 gmina Pleszew.

- AB.7352 – 226a/2005 z dnia 30.06.2005r.
Inwestor: Powiat Pleszewski  z/s  w Pleszewie.
Pochylnia dla osób niepe³nosprawnych Pleszew ulica Osiedlowa nr 1.

- AB.7352 – 235/2005 z dnia 08.07.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Wyrównanie istniej¹cej nawierzchni bitumicznej droga powiatowa: Brzezie, Pleszówka, Bogus³aw.

- AB.7352 – 238/2005 z dnia 08.07.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Wyrównanie istniej¹cej nawierzchni bitumicznej droga powiatowa: Nowy Œwiat.

- AB.7352 – 269/2005 z dnia 03.08.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, zmiana nawierzchni chodników ul. Maliñska (dz. 935).
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- AB.7352 – 275/2005 z dnia 09.08.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa chodnika przy   ulicy Zagórowskiej  w Choczu w ci¹gu drogi powiatowej nr 13110 Chocz-
Bia³ob³oty.

- AB.7352 – 276/2005 z dnia 09.08.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa chodnika przy  ul. 24 stycznia w Kowalewie  w ci¹gu drogi powiatowej nr 13369 Pleszew-
Kowalew.

- AB.7352 – 299/2005 z dnia 24.08.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Wykonanie przejœcia dla pieszych przez drogê powiatow¹ nr 13102 Pleszew-Grab przy szkole.
Czermin dzia³ka nr 71.

- AB.7352 – 300 /2005 z dnia 26.08.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Przebudowa chodnika wzd³u¿  drogi powiatowej nr 13145 w m. Galew gmina Dobrzyca (dz. nr 291).

- AB.7352 – 334/2005 z dnia 08.09.2005r.
Inwestor: Powiat Pleszewski z/s w Pleszewie.
Utwardzenie terenu z kostki brukowej - miejsca postojowe Pleszew ul. Zielona (dzia³ka nr 288/1).

- AB.7352 – 345/2005 z dnia 09.09.2005r.
Inwestor: Powiat Pleszewski z/s w Pleszewie.
Przy³¹cze c.o. i c.w z wêz³ami, Pleszew ulica Poznañska nr 30.

- AB.7352 – 381/2005 z dnia 03.10.2005r.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej  z/s w Pleszewie.
Docieplenie stropodachów budynków, œcian zewnetrznych, wymiana stolarki, p³ukanie c.o.
Pleszew ul. Poznañska nr 125 (dzia³ka nr 223/32).

- AB.7352 – 382/2005 z dnia 03.10.2005r.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej  z/s w Pleszewie.
Remont sieci zewn. Cwu i co prowadzonych po dotychczasowych trasach.
Pleszew ul. Poznañska nr 125 (dzia³ka nr 223/32).

- AB.7352 – 427/2005 z dnia  14.11.2005r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Przebudowa chodnika  przy drodze  powiatowej nr 13303  Taczanów II gmina Pleszewie.

- AB.7350.7351–42/2006 z dnia 26.01.2006r.
Inwestor: Dom Pomocy Spo³ecznej w Fabianowie z/s 63- 330 Dobrzyca ul. Pleszewska nr 2.
Instalacja wind w pa³acu, budynku wielofunkcyjnym DPS Fabianów, dzia³ka nr 100/10.

- AB.7350.7351-170/2006 z dnia 15.05.2006r.
Inwestor: Powiat Pleszewski z/s w Pleszewie.
Rozbiórka komina kot³owni w Marszewie dz. nr 2/3.

- AB.7350.7351-177/2006 z dnia  24.05.2006r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 13324 Krzywos¹dów – Kuchary na odcinku Karsy - Ku-
charki gm. Go³uchów.

- AB.7350.7351-376/2006 z dnia 14.08.2006r.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej  z/s w Pleszewie.
Dobudowa do budynku „C” wejœcia z winda dla potrzeb osób niepe³nosprawnych do istniej¹cego bu-
dynku szpitala, Pleszew ul. Poznañska nr 125a, dz. nr 223/32.

- AB.7352 – 106/2006 z dnia 12.04.2006r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Przebudowa chodników ulica Kaliska  od ulicy Rynek do ulicy Wodna w Pleszewie.
Dzia³ki nr 1188, nr 1059/1 Pleszew ulica Kaliska.
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- AB.7352–356/2006 z dnia 06.07.2006r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Pleszewie.
Dzia³ki nr 860/4, nr 860/5  Pleszew ulica Sienkiewicza.

- AB.7352 – 427/2006 z dnia 26.07.2006r.
Inwestor: Powiat Pleszewski z/s w Pleszewie.
Ogrodzenie frontowe dz. nr 98/2 Kowalew.

- AB.7352 – 471/2006 z dnia 18.08.2006r.
Inwestor: Zarz¹d Dróg Powiatowych  w Pleszewie.
Przebudowa chodnika przy ulicy Aleja Wojska Polskiego w Pleszewie dz. 2528/1.

Mieszkalne

Gospodarcze
Gara¿owe
Magazynowe
Inwentarskie

Handlowo
-us³ugowe
Produkcyjne

Edukacji,
kulturalne

S³u¿by zdrowia

Infrastruktury
technicznej
- Drogi
- Sieci
- Przy³¹cza
- Oczyszczalnie
- Kot³ownie
- Stacje paliw
- wie¿e telekom.

Ogó³em iloœæ
pozwoleñ

Miasto
Pleszew

Gmina
Czermin

Gmina
Pleszew

Gmina
Dobrzyca

Gmina
Go³uchów

Gmina
Giza³ki

RODZAJ
OBIEKTU

Ogó³em
2002-04

Rok
2005

I pó³rocze
2006

Gmina
Chocz

    87 21     88   39         83      29 17       364        253  109

Wyjaœnienia:
- produkcyjne - zak³ady, warsztaty
- edukacji, kulturalne - œwietlice, szko³y, internaty
- s³u¿by zdrowia - przychodnie, poradnie, SP ZOZ
- drogi powiatowe, gminne + chodniki
- sieci gazowe, telekomunikacyjne, wod-kan i elektroenergetyczne
- przy³¹cza do dzia³ek budowlanych, wewn. instalacje gazowe
  (uwaga: przy³¹cza do budynków wymagaj¹ zg³oszenia)
- oczyszczalnie œcieków zbiorcze i przydomowe
- kot³ownie gazowe
- stacje paliw p³ynnych i gazowych

61   26       83     18     86  37   18         329    118      94

24     2      13             6           17          7           2           71      45      20

2           2              1             -            4          3           -           12      11        3

5           -               -             -             -          1           -             6       3        5

8
16

103
-

23
2
2

Razem
154

1
2
4
3
2
1
-

Razem
13

3
10
23
1
1
1
-

Razem
39

1
3

29
2
1
-
-

Razem
36

3
8

105
4
2
-
-

Razem
122

2
2
4
1
-
1
-

Razem
10

2
2
4
1
3
-
1

Razem
13

20
43

272
12
32
5
3

Razem
10

70 26

333       64      224       99        312       90      47     1169   500    257

Rodzaje obiektów wg pozwoleñ na budowê od  19  listopada 2002  do  30 czerwca 2006r.
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1. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 25 lipca 2001 roku o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym opracowywany
jest corocznie „Plan zabezpieczenia medycznych dzia³añ ratowniczych dla powiatu pleszewskie-
go”, który podlega zatwierdzeniu przez Wojewodê Wielkopolskiego.

2. Od 2002 roku funkcjonuje
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego, zlokalizowane
na stanowisku kierowania
Komendanta Powiatowego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Centrum jest zintegrowanym
punktem przyjmowania i se-
lekcji zg³oszeñ o sytuacjach
zagro¿enia ¿ycia, zdrowia,
mienia lub œrodowiska.
W Centrum dy¿uruj¹ dyspo-
zytorzy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i s³u¿by  zdrowia,
którzy dysponuj¹ si³y i œrod-
ki zgodnie z przyjêtym planem
ratowniczym.

3. Zarz¹dzeniem nr 14/2003
Starosty Pleszewskiego z dnia
30 czerwca 2003 roku utworzony zosta³ Powiatowy Zespó³ Reagowania Kryzysowego, do zadañ
którego nale¿y w szczególnoœci:
- monitorowanie wystêpuj¹cych klêsk ¿ywio³owych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

- realizowanie procedur i programów reago-
wania w czasie stanu klêski ¿ywio³owej,

- opracowanie i aktualizowanie planów re-
agowania kryzysowego,

- planowanie wsparcia organów kieruj¹cych
dzia³aniami na ni¿szym szczeblu admini-
stracji publicznej,

- przygotowanie warunków umo¿liwiaj¹cych
koordynacjê pomocy humanitarnej,

- realizowanie polityki informacyjnej zwi¹za-
nej ze stanem klêski ¿ywio³owej.

W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
1) grupy robocze o charakterze sta³ym:
   - planowania cywilnego,
   - monitorowania, prognoz i analiz,

2) grupy robocze o charakterze czasowym:
   - operacji i organizacji dzia³añ,

8. Porz¹dek publiczny i bezpieczeñstwo obywateli, ochrona prze-
ciwpowodziowa, przeciwpo¿arowa i zapobieganie innym nad-
zwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska,
obronnoœæ

Stanowisko dyspozytorskie Powiatowego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej PSP

Gra decyzyjna Powiatowego Zespo³u Reagowania
Kryzysowego w ramach æwiczeñ „Szpital 2005”
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- zabezpieczenia logistycznego,
- opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

Grupy robocze o charakterze sta³ym stanowi¹ Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego. Sie-
dziba Centrum mieœci siê w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Zespó³ opracowa³ Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, który po zatwierdzeniu w paŸdzierniku
2005 roku przez Wojewodê Wielkopolskiego przekazany zosta³ do s³u¿b, inspekcji, stra¿y i jednostek
organizacyjnych powiatu oraz do samorz¹dów gminnych. Plan reagowania kryzysowego okreœla zespó³
przedsiêwziêæ na wypadek zagro¿eñ nosz¹cych znamiona klêski ¿ywio³owej, a w szczególnoœci:
- zadania w zakresie monitorowania zagro¿eñ,
- bilans si³ ratowniczych i œrodków technicznych niezbêdnych do usuwania skutków zagro¿eñ,
- procedury uruchamiania dzia³añ przewidzianych w planie oraz zasady wspó³dzia³ania, a tak¿e sposo-

by ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagro¿eñ,
- procedury uruchamiania dzia³añ przewidzianych w planie oraz zasady wspó³dzia³ania, a tak¿e sposo-

by ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagro¿eñ.
Doskonalenie systemu wspó³dzia³ania podmiotów uczestnicz¹cych w reagowaniu kryzysowym odbywa

siê podczas organizowanych cyklicznie gier decyzyjnych i æwiczeñ terenowych.

4. W  2004 roku powiat otrzyma³  w drodze darowizny od Wielkopolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych sprzêt oraz wyposa¿enie magazynu przeciwpowodziowego za kwotê 68.791 z³. Sprzêt ten
przekazany zosta³ Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, na podstawie umowy u¿ycze-
nia, w celu wykorzystywania do dzia³añ ratowniczych.

Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego znajduje siê w Powiatowe Komendzie PSP w Pleszewie
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5. W celu podnoszenia wiedzy i umiejêtnoœci praktycznych udzielania pierwszej pomocy poszkodowa-
nym w wypadkach drogowych na terenie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej otwarty
zosta³ w 2004 roku Oœrodek Szkolenia Medycznych Ratowników Drogowych. Organem prowadz¹cym
Oœrodek jest Stowarzyszenie na rzecz poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego „Droga i Bezpie-
czeñstwo”. W lipcu 2005r. Stowarzyszenie z r¹k Marsza³ka Sejmu RP W³odzimierza Cimoszewicza
otrzyma³o wyró¿nienie w organizowanym przez Fundacjê Bankow¹ im. L. Kronenberga oraz Zwi¹zek
Powiatów Polskich Konkursie Liga Inicjatyw Powiatowych za powo³anie i prowadzenie Oœrodka Szkole-
nia Medycznych Ratowników Drogowych. W Oœrodku kszta³c¹ siê osoby, które uczestnicz¹ w akcjach
ratowniczych – stra¿acy z pañstwowych i ochotniczych stra¿y po¿arnych, pracownicy medyczni, poli-
cjanci.

6. Na podstawie art. 38a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym Zarz¹dzeniem
Nr 1/2005 Starosty Pleszewskiego z dnia 7 stycznia 2005 roku powo³ana zosta³a na kolejn¹ kadencjê
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku.

Do zadañ Komisji nale¿y miêdzy innymi
- ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu,
- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyj-

nych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli,

- przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoœci oraz porz¹dku pu-
blicznego i bezpieczeñstwa obywateli,

Æwiczenia PZRK „Wypadek 2006” na Karczemce
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- opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.

7. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku  w sprawie w sprawie
warunków i trybu planowania i finansowania zadañ wykonywanych w ramach przygotowañ obron-
nych pañstwa przez organy administracji rz¹dowej i organy samorz¹du terytorialnego opracowany
zosta³ „Plan operacyjny funkcjonowania powiatu w warunkach zagro¿enia bezpieczeñstwa
pañstwa i wojny”.

8. Rada Powiatu uchwali³a w dniu 28 lutego 2006 roku opracowany przez Komisjê Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku „Powiatowy program zapobiegania przestêpczoœci oraz ochrony bezpieczeñstwa oby-
wateli i porz¹dku publicznego”. Program ten zast¹pi³ „Powiatowy System Bezpieczeñstwa”, przyjêty
uchwa³¹ Rady Powiatu w kwietniu 2000 roku.

9. W celu prowadzenia skutecznych dzia³añ ratowniczych dynamicznie rozwija³a siê baza materialna
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - rozbudowano i zmodernizowano budynek Komen-
dy, zakupiono ciê¿ki i œredni samochód ratowniczo-gaœniczy, samochód ratownictwa technicznego, sa-
mochód ratownictwa medycznego,  samochód z podnoœnikiem hydraulicznym oraz lekki samochód
rozpoznawczo-ratowniczy.

Æwiczenia „Wypadek 2006”

Æwiczenia „Szpital 2005”
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Zajêcia w Oœrodku Szkolenia Medycznych Ratowników
Drogowych w Pleszewie

Za utworzenie szko³y ratowników Powiat Pleszewski
otrzyma³ nagrodê specjaln¹ Prezesa Zwi¹zku Powiatów
Polskich w konkursie Liga Inicjatyw Powiatowych

Maj¹c na uwadze poprawê wyposa¿enia
zakupiono sprzêt do ratownictwa wysokoœcio-
wego, sprzêt do æwiczeñ z ratownictwa me-
dycznego, na samochodach zamontowano
terminale do przesy³ania statusów, na wypo-
sa¿enie samochodu ratownictwa medyczne-
go zakupiono defibrylator pó³automatyczny,
œredni samochód ratowniczo-gaœniczy wypo-
sa¿ono w poprawiaj¹cy efektywnoœæ gasze-
nia system do wytwarzania piany sprê¿onej
powietrzem, udoskonalano system ³¹cznoœci.

Systematycznie podnoszono kwalifikacje
stra¿aków poprzez udzia³ w szkoleniach,  æwi-
czeniach i zawodach. Funkcjonariusze Ko-
mendy wziêli udzia³ w ogólnopolskich zawo-
dach w ratownictwie medycznym i drogowym
dla Podmiotów Tworz¹cych i Wspieraj¹cych
Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy w Su-
chej Beskidzkiej „Ratownictwo 2005” i „ Ratownictwo 2006”. W drugiej edycji zawodów w br. stra¿a-
cy z Pleszewa reprezentuj¹c Wielkopolskê zajêli II miejsce w klasyfikacji ogólnej.  Zorganizowano

i rozegrano pierwsze powiatowe zawody w ratow-
nictwie medycznym za³óg PSP i OSP z krajowe-
go systemu ratowniczo-gaœniczego oraz wspó³-
organizowano I Mistrzostwa Wielkopolski w Ra-
townictwie Medycznym Za³óg PSP, które zosta³y
przeprowadzone na terenie powiatu pleszewskie-
go. Organizacja zawodów medycznych wpisana
zosta³a na sta³e do planu pracy Komendy na lata
nastêpne.

10. W ramach dzia³añ wykonywanych na potrze-
by si³ zbrojnych organizowano i wspó³uczestni-
czono w przeprowadzaniu poboru wojskowego.
Prowadzono prace planistyczne i koordynowano
dzia³ania z zakresu obrony cywilnej na terenie po-
wiatu.
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W gospodarce rynkowej polityka
konsumencka jest podstawowym instru-
mentem umacniania pozycji konsumen-
ta na rynku. Z natury rzeczy jest on za-
wsze s³absz¹ stron¹ uk³adu rynkowe-
go. Wynika to z nierównoœci ekonomicz-
nej, organizacyjnej, informacyjnej,
a w szczególnoœci prawnej, jaka zacho-
dzi miêdzy szeroko pojêtym „biznesem”
a konsumentem  na niekorzyœæ tego
drugiego. Kwestia polega jednak na
tym, czy jest on pozostawiony sobie,
czy te¿ pañstwo poprzez podejmowa-
nie okreœlonych dzia³añ stara siê tê nie-
równoœæ zniwelowaæ. Po transformacji
ustrojowej w roku  1989  odejœcie od
gospodarki centralnie sterowanej do
gospodarki rynkowej zdecydowanie
wp³ynê³o na now¹ – teoretycznie i prak-
tycznie – sytuacjê konsumenta. Powo-
³ano bowiem instytucje publiczne jak
i pozarz¹dowe z uwzglêdnieniem ca³ej
struktury instytucjonalnej ochrony praw konsumenta w Polsce, które pozostaje w roli szczególnej jako
struktura s³u¿ebna wobec konsumenta. Zadania te powierzono organom pañstwa w postaci utworze-
nia Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz organom samorz¹dowym w strukturach, których
dzia³aj¹ Rzecznicy Ochrony Praw Konsumenta. Realizuj¹c ustawowe zadania Rada Powiatu Pleszew-
skiego w czerwcu 1999  roku podjê³a uchwa³ê w sprawie wyra¿enia woli zawarcia porozumienia o utwo-
rzeniu wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów z powiatami jarociñskim i kroto-
szyñskim. W³adze s¹siednich powiatów przyjê³y warunki porozumienia podejmuj¹c stosowne uchwa-
³y w tej materii, skutek czego zosta³o utworzone stanowisko Rzecznika dla trzech powiatów z siedzib¹
w Pleszewie w Starostwie Powiatowym. Ustawowe zadania Rzecznika to przede wszystkim:
- zapewnienie bezp³atnego poradnictwa prawnego w zakresie ochrony praw konsumentów,
- wystêpowanie do przedsiêbiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów do s¹dów powszechnych oraz wstêpowanie do

tocz¹cego siê procesu z interwencj¹ uboczn¹,
- wystêpowanie jako oskar¿yciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodê konsumentów,
- wspó³dzia³anie z organami rz¹dowymi i organizacjami pozarz¹dowymi w przedmiocie sk³adania

wniosków o stanowienie i zmianê norm prawa miejscowego.
Od  01.06.2000 r stanowisko Rzecznika sprawuje Andrzej Za³ustowicz œwiadcz¹c szerok¹ po-

jêt¹ pomoc konsumentom równie¿ w minionej kadencji Rady. Pomoc ta materializowa³a siê szcze-

9. Dzia³alnoœæ Powiatowego Rzecznika Ochrony Praw Konsumenta

Sprawy-Skargi Mediacje Porady telefoniczne
i bezpoœrednie

Sprawy s¹dowe

Wniesione Rozstrzygniête Wszczête Zakoñczone
pozytywnie

Wniesione Pozytywne
rozstrzygniêcia

968 789 346 287 1917 43 31

Andrzej Za³ustowicz - Powiatowy Rzecznik Ochrony Praw
Konsumentów pracuje w powiecie pleszewskim, jarociñskim
i krotoszyñskim
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gólnie w stosowaniu prawa do uznania reklamacji zakupionych rzeczy i œwiadczenia us³ug. Zakres
udzielanej pomocy jest niezmiernie szeroki dotyczy bowiem dzia³ania Rzecznika w obszarze spraw
w takich sektorach jak handel detaliczny i hurtowy, us³ugi budowlane, ubezpieczeniowe, telekomu-
nikacyjne, dostaw mediów, motoryzacyjne, energetyczne, budowlane i innych indywidualnych, któ-
rych nie sposób wymieniæ. Pomoc prawna œwiadczona konsumentom przez Rzecznika na obszarze
dzia³ania s¹siednich powiatów w minionej kadencji to setki za³atwionych na ich rzecz spraw bêd¹-
cych spornymi z kontrahentami, tysi¹ce udzielanych porad osobistych i telefonicznych dziesi¹tki
rozstrzygniêtych na korzyœæ konsumentów postêpowañ s¹dowych.

Niniejsza tabela ilustruj¹ca w liczbach pomoc œwiadczon¹ konsumentom przez Rzecznika choæ
odnosi siê tylko do dzia³alnoœci na terenie miasta Pleszew i powiatu pleszewskiego w kadencji Rady
Powiatu 2002 – 2006 dowodzi jak s³uszna i konieczna choæby ze  spo³ecznego i etycznego punktu
widzenia pomoc ta jest postrzegana.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ postêpuj¹cy rozwój cywilizacyjny naszego kraju wymaga koniecznoœci
wzmacniania  pozycji konsumenta na rynku. Wynika to nie tylko ze wzrostu jego œwiadomoœci, wymo-
gów rynku wewnêtrznego ale znalaz³a równie¿ silny bodziec zewnêtrzny w postaci cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Chocia¿ panuj¹cy w tej materii system prawny nie odbiega w rzeczy samej od
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie standardów prawa unijnego, to mimo wszystko wymaga pewnej nowe-
lizacji i modernizacji w przedmiocie stanowienia bardziej przejrzystego prawa konsumenckiego. Wa¿-
nym przeto elementem polityki konsumenckiej jest wprowadzenie skutecznego systemu nadzoru opar-
tego na rozwi¹zaniach unijnych, aby polski konsument mia³ takie samo tzn. pe³ne prawo do ochrony
jak¹ przepisy wspólnotowe przyznaj¹ konsumentowi w Unii Europejskiej.
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10. Pomoc spo³eczna w latach 2002 - 2006
Pomoc spo³eczna w obliczu transformacji systemu spo³eczno - gospodarczego odgrywa bardzo

wa¿n¹ rolê szczególnie wobec najbardziej potrzebuj¹cych. Kreowaniem i realizacj¹ polityki spo³ecznej
na terenie powiatu pleszewskiego zajmuje siê Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (PCPR).

Zadania Powiatowego Centrum obejmuj¹ zadania w³asne realizowane przez Powiat, do których
nale¿¹:
- zapewnienie, organizowanie i prowadzenie us³ug o okreœlonym standardzie w domach pomocy spo-

³ecznej o zasiêgu ponadgminnym oraz kierowanie do nich osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do do-
mów pomocy spo³ecznej; organizowanie mieszkañ chronionych,

- opracowanie powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych; udzielanie informacji o pra-
wach i uprawnieniach; organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
dla rodzin naturalnych i zastêpczych, a tak¿e terapii rodzinnej,

- tworzenie i prowadzenie oœrodka interwencji kryzysowej w zale¿noœci od potrzeb oraz zapewnienie
œrodków na funkcjonowanie tych oœrodków; zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym
opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym spo³ecznie, w szczególnoœci poprzez prowadzenie
placówek opiekuñczo - wychowawczych, œwietlic, klubów œrodowiskowych o zasiêgu ponadgminnym
dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e tworzenie i wdra¿anie programów pomocy dziecku i rodzinie,

- zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy spo³ecznej z terenu powiatu; do-
radztwo metodyczne dla oœrodków pomocy spo³ecznej i pracowników socjalnych,

- finansowanie powiatowych oœrodków wsparcia z wy³¹czeniem oœrodków wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi; pomoc w integracji ze œrodowiskiem osób oraz niektóre rodzaje placówek opie-
kuñczo-wychowawczych, zak³ady dla nieletnich i rodziny zastêpcze,

- przyznawanie pomocy pieniê¿nej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków zwi¹zanych z kon-
tynuowaniem nauki osobom opuszczaj¹cym niektóre typy placówek opiekuñczo-wychowawczych, domy
pomocy spo³ecznej i rodziny zastêpcze,

- organizowanie opieki w rodzinach zastêpczych oraz udzielanie pomocy pieniê¿nej na czêœciowe po-
krycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

- szkolenie osób i rodzin podejmuj¹cych siê funkcji rodziny zastêpczej oraz podejmowanie innych dzia-
³añ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb oraz realizacji zadañ przewidzianych w innych ustawach.

Zadania z zakresu administracji rz¹dowej realizowane przez Powiat to w szczególnoœci: organizo-
wanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi; pomoc uchodŸcom.

Z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych realizuje nastê-
puj¹ce zadania: udzielanie osobom niepe³nosprawnym po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoœci go-
spodarczej; umarzanie po¿yczek udzielanych osobom niepe³nosprawnym na rozpoczêcie dzia³al-
noœci gospodarczej; udzielanie dofinansowañ do oprocentowania kredytów bankowych zaci¹ga-
nych przez osoby niepe³nosprawne na kontynuowanie dzia³alnoœci gospodarczej; dokonywanie
zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcê na przystosowanie stanowisk pracy dla osób
niepe³nosprawnych.

W zakresie rehabilitacji spo³ecznej dofinansowuje uczestnictwo osób niepe³nosprawnych w turnu-
sach rehabilitacyjnych; nadzoruje dzia³alnoœæ warsztatów terapii zajêciowej; dofinansowuje likwidacjê
barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i technicznych na indywidualne wnioski osób niepe³no-
sprawnych .

Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonuje 65 rodzin zastêpczych, w których umieszczono 114
dzieci. Ponadto 24 pe³noletnich wychowanków kontynuuje naukê w szko³ach œrednich i wy¿szych. PCPR
przeprowadzi³o 5 edycji szkolenia PRIDE dla kandydatów na rodziców zastêpczych. Przeszkolono 27
rodzin, z czego w 12 z nich umieszczono 24 dzieci.

Od 1 stycznia 2004r. rodziny zastêpcze s¹ w pe³ni finansowane z bud¿etu samorz¹du powia-
towego.



IV. DZIA£ALNOŒÆ I DOKONANIA POWIATU PLESZEWSKIEGO (2002-2006)

 - 55 -

W maju 2004 roku przyst¹piono do procesu przekszta³cenia Zespo³u Placówek Opiekuñczo-Wycho-
wawczych w Pleszewie z placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej w placówkê wielofunkcyjn¹. Proces
przekszta³cenia trwa³ do 31 grudnia 2004r. i obejmowa³ zmniejszenie iloœci miejsc dla dzieci, przeprowa-
dzenie remontów i modernizacji oraz dostosowanie placówki do wymogów standaryzacyjnych.
W latach 2002 - 2005 dokonano szeregu prac modernizacyjnych i remontowych takich jak: dobudowa
szatni i klatki schodowej, przebudowa zaplecza kuchennego i magazynów, odnowienie placu zabaw,
wykonano naprawê dachu, termoizolacji i elewacji obiektu, przeprowadzono remont posadzek na
II piêtrze w Domu Dziecka, remont i wyposa¿enie kuchni oraz pralni. Placówka systematycznie doposa-
¿ona jest w sprzêt i meble w celu poprawy warunków bytowych wychowanków. W 2005 roku powo³ano
do ¿ycia Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuñczych „DOM”,
które wspiera dzia³alnoœæ placówki.

Od 1 stycznia 2005r. zmieni³ siê system finansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuñczo-wy-
chowawczych. Koszty pobytu dzieci w placówce ponosi powiat, z którego dziecko pochodzi.
W chwili obecnej placówka spe³nia wymogi standaryzacyjne.

W 2004 i 2005 roku dziêki œrodkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej w ramach programu „Pomoc Dziecku i Rodzinie” utworzono 2 mieszkania chronione dla
4 usamodzielnionych wychowanków (2 ch³opców i 2dziewcz¹t) opuszczaj¹cych placówkê opiekuñ-
czo-wychowawcz¹. Mieszkania te mieszcz¹ siê w strukturze placówki i stanowi¹ jej integraln¹ czêœæ.

Od stycznia 2000 roku PCPR prowadzi Powiatow¹ Œwietlicê dla M³odzie¿y Doje¿d¿aj¹cej z terenu
powiatu pleszewskiego. Placówka czynna jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W œwietlicy organizowane s¹ zajêcia wed³ug indywidualnych zainteresowañ, prelekcje i pogadanki pro-
filaktyczne maj¹ce na celu zmniejszenie prawdopodobieñstwa wejœcia m³odzie¿y w uzale¿nienia. Ze
œwietlicy korzysta dziennie oko³o 70 osób. Corocznie oprócz ró¿nych imprez okolicznoœciowych odbywa
siê konkurs na najciekawszy plakat o tematyce antyuzale¿nieniowej w ramach Wielkopolskich Dni Stop
Uzale¿nieniom.

Podejmuj¹c dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia skutków niepe³nosprawnoœci w 2000r. opracowany
zosta³ Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym do realizacji w latach 2000-2004.
W ramach programu pozyskane zosta³y œrodki z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych, które pozwoli³y na zlikwidowanie barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Pleszewie, w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej oraz w Oœrodku Wsparcia
w Pleszewie. W roku bie¿¹cym samorz¹d powiatowy przyst¹pi³ do Programu „Wyrównywania ró¿nic miê-
dzy regionami”. W ramach pozyskanych œrodków utworzone zostan¹ nowe miejsca pracy dla osób niepe³-
nosprawnych, zlikwidowane zostan¹ bariery architektoniczne w wybranych jednostkach powiatowych tj.
w Zespole Szkó³ Specjalnych i Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie,
a tak¿e zakupione zostan¹ samochody do przewozu osób niepe³nosprawnych.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom osób dotkniêtych zjawiskiem przemocy w dniu 16 wrzeœnia 2005r.
uruchomiono Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Baza lokalowa mieœci siê przy ulicy Osiedlo-
wej 1 w 3 pomieszczeniach, wœród których wyró¿niæ mo¿na: niebieski pokój, salê dydaktyczno-szkole-
niow¹ i pokój mediacji. Dzia³alnoœæ oœrodka to szeroko pojêta interwencja skierowana ku osobom i rodzi-
nom oraz zintegrowana wspó³praca z organami administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, ró¿nymi elemen-
tami systemu spo³ecznego, które mog¹ pomóc w rozwi¹zywaniu pojawiaj¹cych siê problemów. Do lipca
bie¿¹cego roku udzielono ponad 40 porad, które s¹ udokumentowane. Pod sta³¹ opiek¹ oœrodka znajduj¹
siê 32 rodziny, w tym 12 kobiet ofiar przemocy, które uczestniczy³y w cyklu terapeutycznym „Jak radziæ
sobie z przemoc¹?” zorganizowanym przy wspó³pracy Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagro¿onym
Osobom Niepe³nosprawnym oraz Wspó³pracy z Zagranic¹ w Pleszewie. W ramach pracy oœrodka zamie-
rzamy realizowaæ zadanie z zakresu administracji rz¹dowej na³o¿one na powiat, którym jest prowadzenie
programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w warunkach wolnoœciowych.

PCPR w Pleszewie œciœle wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagro¿onym,
Osobom Niepe³nosprawnym oraz Wspó³pracy z Zagranic¹ w Pleszewie. Efektem tej wspó³pracy s¹
coroczne wyjazdy dzieci niepe³nosprawnych oraz z rodzin o niskim statusie materialnym na kolonie
letnie, zakup paczek okolicznoœciowych z okazji œwi¹t we wspó³pracy z Gminnymi Oœrodkami Pomo-
cy Spo³ecznej.
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Najwa¿niejszym wydarzeniem podczas ostatnich 4 lat dzia³alnoœci by³o otwarcie nowej siedziby Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oœrodka Wsparcia. Uroczyste otwarcie nast¹pi³o 8 wrze-
œnia 2003 roku. Obiekt ten jest w pe³ni dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych, nie posiada
barier architektonicznych i spe³nia wymogi standaryzacyjne. Budynek wyposa¿ony jest w nowoczesn¹
kot³owniê ekologiczn¹ opalan¹ gazem ziemnym oraz olejem opa³owym. Oœrodek Wsparcia wyposa¿o-
ny jest w profesjonalny sprzêt rehabilitacyjny, dziêki czemu mo¿e wykonywaæ szeroki wachlarz zabie-
gów przyczyniaj¹cych siê do poprawy sfery psychoruchowej swoich podopiecznych. Oprócz tego na
stanie Oœrodka jest wiele pomocy dydaktycznych, dziêki którym mo¿na prowadziæ ró¿ne formy terapii
zajêciowej. Oœrodek Wsparcia to jedyne dzia³anie finansowane w pe³ni z bud¿etu Wojewody Wielkopol-
skiego jako zadanie z zakresu administracji rz¹dowej zlecone powiatowi do prowadzenia. W 2004 roku
na terenie przylegaj¹cym do budynku Oœrodka urz¹dzona plac zbaw dla podopiecznych wraz z ogród-
kiem, dziêki czemu mo¿liwe jest prowadzenie zajêæ ogrodniczych. W 2005 roku uruchomiono filiê Oœrodka
Wsparcia przy ul. Osiedlowej 1. W filii mo¿e przebywaæ jednorazowo 5 podopiecznych. G³ównym zada-
niem filii jest przygotowanie podopiecznych do samodzielnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Miej-
sca ca³odobowe s¹ dostêpne od poniedzia³ku do pi¹tku. Ostatnim zadaniem, które pozosta³o do realiza-
cji jest wykonanie parking dla osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ Oœrodka. Zadanie to zostanie zrealizo-
wane do koñca 2006 roku.

Przy PCPR dzia³a Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. W Zespole pracu-
je 16 cz³onków, w tym 7 lekarzy, 7 specjalistów, sekretarz i przewodnicz¹cy. Ka¿dego roku Zespó³ wyda-
je oko³o 1500 orzeczeñ o stopniu niepe³nosprawnoœci dzieci i o niepe³nosprawnoœci osób doros³ych.

W powiecie pleszewskim dzia³aj¹ 3 warsztaty terapii zajêciowej; w Giza³kach, Kucharach i No-
wolipsku. S¹ to placówki pobytu dziennego. Na zajêcia terapeutyczne uczêszcza ogó³em 75 osób

Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie z udzia³em
Marsza³ak Województwa Wielkopolskiego Stefana Miko³ajczaka
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niepe³nosprawnych. PCPR sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy. WTZ-ty s¹ w pe³ni finanso-
wane przez PFRON.

Wœród stacjonarnych jednostek pomocy spo³ecznej, w których osoby objête s¹ ca³odobow¹ opiek¹,
wsparciem i rehabilitacj¹ wymieniæ nale¿y 3 Domy Pomocy Spo³ecznej:
- Dom Pomocy Spo³ecznej w Pleszewie dla osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psy-

chicznie chorych,
- Dom Pomocy Spo³ecznej w Fabianowie dla przewlekle psychicznie chorych kobiet,
- Dom Pomocy Spo³ecznej w Broniszewicach dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie.

W latach 2002 - 2006 domy pomocy spo³ecznej w szerokim zakresie realizowa³y zadania wynikaj¹ce
z Programów Naprawczych, które w roku 2005 uleg³y modyfikacjom. W du¿ym stopniu wp³ynê³a na to
wprowadzona z dniem 1 stycznia 2004r. zmiana sposobu finansowania domów pomocy spo³ecznej.
Wszystkie zabiegi organizowano przede wszystkim w celu osi¹gniêcia standardu œwiadczonych us³ug,
a tym samym uzyskania zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie domów pomocy spo-
³ecznej. W proces restrukturyzacji czynnie zaanga¿owa³ siê Zarz¹d Powiatu Pleszewskiego. W tym celu
24.03.2004r. powo³ano Zespó³ ds. Restrukturyzacji Domów Pomocy Spo³ecznej. Efektem pracy Zespo-
³u by³y zmodyfikowane programy naprawcze, których jednym z za³o¿eñ jest zmniejszona iloœæ miejsc
w dps-ach: DPS Pleszew z 269 na 240 i DPS Fabianów ze 113 na 100. Wszystkie dzia³ania podejmowa-
ne zarówno przez dyrekcjê dps-ów jak i w³adze powiatu skierowane by³y na uzyskanie standarów œwiad-
czonych przez te domy us³ug.

Najwa¿niejsze inwestycje DPS w latach 2002 - 2006
Dom Pomocy Spo³ecznej w Pleszewie: wybudowanie szybu i monta¿ windy przy Placu Wolnoœci

oraz w budynku przy ul. Maliñskiej, zakup melexa do przewozu posi³ków, dobudowa klatki schodowej do
budynku przy ul. Maliñskiej, przebudowa i modernizacja 3 kot³owni ze zmian¹ systemu grzewczego na
gazowy, przebudowa i naprawa dróg wewn¹trzzak³adowych, oddanie do u¿ytku sali terapii zajêciowej
i sali widowiskowej przy ul. Podgórnej, instalacja windy przy ul. Podgórnej, monta¿ systemu sygnalizacji
po¿aru w budynku przy Placu Wolnoœci, oddanie do u¿ytku dodatkowych pomieszczeñ przy Placu Wol-
noœci, zamontowanie w budynku w ogrodach systemu przyzywowo - alarmowego, oddanie do u¿ytku
mieszkañców dodatkowej sal dziennego pobytu przy ul. Maliñskiej i Podgórnej.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Fabianowie: we wszystkich budynkach zamontowano system przyzywo-
wo - alarmowy i system sygnalizacji po¿aru, rozpoczêto prace nad modernizacj¹ ³azienek, instalacj¹
windy zewnêtrznej, obecnie trwaj¹ prace modernizacyjne w budynku Pa³acu.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Broniszewicach: przeprowadzono remont kuchni i zakupiono nowe wy-
posa¿enie, remont pralni i zakup nowego wyposa¿enia, przebudowa kot³owni wêglowej ze zmian¹ sys-
temu grzewczego, monta¿ systemu kolektorów s³onecznych, remont budynku gospodarczego na kryt¹
uje¿d¿alniê, instalacja windy w budynku Pa³acu.

W roku bie¿¹cym powiat pleszewski jako jeden z nielicznych powiatów w Wielkopolsce w celu do-
koñczenia wymogów standaryzacyjnych zaanga¿owa³ kwotê 630.000 z³.

PCPR wspó³pracuje od wielu lat z zaprzyjaŸnion¹ organizacj¹ z Dolnej Saksonii w Niemczech - GPS
Wilhelmshaven. Owocem tej wspó³pracy s¹ liczne wyjazdy kadry pomocy spo³ecznej z wizytami studyj-
nymi w Niemczech jak równie¿ przyjazd delegacji niemieckiej do Pleszewa. Efektem tych wizyt by³a
miêdzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepe³-
nosprawnych. Konferencja odby³a siê 15 maja 2003 roku a jej tematem „Sytuacja prawna osób niepe³-
nosprawnych w kontekœcie wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Ochrona zdrowia w krajach Unii
Europejskiej”. Oprócz tego dziêki wspó³pracy pozyskano samochód do przewozu osób niepe³nospraw-
nych, który zosta³a przekazany w lipcu 2005 roku.
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11. Realizacja przez Powiat Pleszewski polityki rynku pracy
w latach 2003 -2006

Cel polityki rynku pracy w powiecie pleszewskim jakim jest podniesienie stanu zamo¿noœci spo³e-
czeñstwa realizowany by³ i jest przez Powiatowy Urz¹d Pracy, wchodz¹cy w sk³ad powiatowej admini-
stracji zespolonej, poprzez promowanie efektywnego zatrudnienia oraz aktywizacjê zawodow¹. D¹¿e-
nie do osi¹gniêcia celu uwarunkowane jest koniecznoœci¹ zdobycia jak najwiêkszej iloœci œrodków fi-
nansowych niezbêdnych do wdro¿enia aktywnych form zwalczania bezrobocia oraz efektywnym ich
wydatkowaniu. W 2003r. urz¹d pracy w rezultacie podejmowanych starañ pozyska³ dla powiatu - z Fun-
duszu Pracy ale przede wszystkim poprzez opracowanie profesjonalnych wniosków - ze œrodków Unii
Europejskiej, kwotê ponad 5.000.000 z³. W ramach realizowanych programów skierowanych zosta³o
do pracy 1406 osób bezrobotnych, udzielonych zosta³o 30 po¿yczek na rozpoczêcie w³asnej dzia³al-
noœci gospodarczej. Wa¿nym elementem prowadzonej polityki rynku by³o i jest efektywne wykorzysta-
nie œrodków finansowych w celu zatrudnienia jak najwiêkszej liczby osób bezrobotnych przez mo¿li-
wie najd³u¿szy okres czasu. Aby to osi¹gn¹æ urz¹d prowadzi³ negocjacje z partnerami rynku pracy.
Bezrobotnych kierowa³ do pracodawców zapewniaj¹cych partycypacjê w kosztach zatrudnienia i utrzy-
mania przez d³u¿szy czas miejsca pracy.

Aktywne formy zwalczania bezrobocia urz¹d wspomaga sukcesywnie prowadzonymi procesami
doradczymi. Rocznie obejmuje nimi oko³o 2.000 osób. S¹ to programy „M³ode Wilki”, „Absolwent” i inne.

W nastêpnych latach urz¹d pracy realizowa³ kolejne programy finansowane z funduszy europej-
skich. Przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Europejskiego, wspó³finansuj¹cego Sektorowy Pro-
gram Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. W 2004 roku na terenie powiatu pleszewskiego realizo-
wane by³y 2 projekty posi³kowe w obszarach : Perspektywy dla m³odzie¿y oraz Przeciwdzia³anie i zwal-
czanie d³ugotrwa³ego bezrobocia a tak¿e w ramach PHARE 2002 program promuj¹cy wzrost zatrudnie-
nia wœród m³odzie¿y powiatu pleszewskiego.

Poza programami finansowanymi z pieniêdzy unijnych by³y tak¿e inne - pokrywane ze œrodków Fun-
duszu Pracy. I tak program realizowany we wspó³pracy z Ministerstwem Rolnictwa polegaj¹cy na skiero-
waniu do pracy i wspó³finansowaniu zatrudnienia 20 osób, które podjê³y prace w Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, pomagaj¹c we wprowadzaniu wszystkich rolników z ca³ego powiatu w kom-
puterow¹ bazê danych, co by³o warunkiem do objêcia ich pomoc¹ unijn¹ skierowana na obszary wiej-
skie. Druga edycja tego programu polega³a na uruchomieniu 12 sta¿y w urzêdach gmin, gdzie sta¿yœci
pomagali rolnikom wype³niaæ wnioski na dop³aty unijne. Kolejnym programem, który swoim dzia³aniem
obejmowa³ teren województwa wielkopolskiego by³ program „Rowy”. Kilkunastu bezrobotnych skierowa-
nych zosta³o do prac melioracyjnych, dziêki czemu wiele kana³ów i cieków wodnych zosta³o wyczysz-
czonych po raz pierwszy od wielu lat.

W roku 2004 mia³a miejsce kolejna edycja programu „Zielone Wakacje”, w trakcie którego 43 osoby
bezrobotne zosta³y przeszkolone w zakresie opiekuna dzieci i skierowane do pracy przy pó³koloniach
organizowanych w okresie wakacyjnym. Ogólnie w roku 2004 ponad 1020 osób zosta³o objêtych dzia³a-
niami aktywizacyjnymi takimi jak prace interwencyjne, roboty publiczne, sta¿e, szkolenia. Ponadto 103
osoby korzysta³y z czêœciowego zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania po podjêciu pracy poza
terenem powiatu pleszewskiego a 81 osób rozpoczê³o w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przy finanso-
wym wsparciu jednorazowo w kwocie 11 000 z³. £¹cznie w roku 2004 dla powiatu zosta³y pozyskane
i wydatkowane œrodki na realizacjê polityki rynku pracy w wysokoœci 4.100.000 z³.

W roku 2005 urz¹d pracy wyst¹pi³ z kolejnymi wnioskami na realizacjê profesjonalnie rozpisanych
programów finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej. Starania sz³y w kierunku pozyskania jak naj-
wiêkszej iloœci œrodków na wdro¿enie dotychczas stosowanych instrumentów rynku pracy a tak¿e wdro-
¿enie nowych, udostêpnionych przez znowelizowan¹ po wejœciu do Unii Europejskiej ustawê. I tak poza
znanymi ju¿ formami jak prace interwencyjne, sta¿e, szkolenia, refundacja pracodawcom kosztów wy-
posa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, pojawi³a siê mo¿liwoœæ
udzielenia bezzwrotnej dotacji na podjêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby bezrobot-
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ne, czyli samozatrudnienia tych bezrobotnych, którzy z ró¿nych wzglêdów nie mieli mo¿liwoœci za-
trudnienia u pracodawcy. By³y to osoby przedsiêbiorcze, mia³y ambitne plany, a wsparcie finansowe
i jednoczeœnie zaistnia³a w tym czasie mo¿liwoœæ skorzystania z ulg w sk³adkach ZUS zmotywowa³y je
do podêcia odwa¿nej inicjatywy. Zainteresowanie osób bezrobotnych t¹ form¹ pomocy by³o bardzo
du¿e. Tylko w roku 2005 wyp³acono 222 dotacje. Urz¹d zorganizowa³ wczeœniej cykl szkoleñ przygo-
towuj¹cych osoby bezrobotne do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, z udzia³em przed-
stawicieli ZUS i Urzêdu Skarbowego.

Wychodz¹c naprzeciw wymogom czasu urz¹d utworzy³ w swych strukturach stanowisko, na którym
realizowane s¹ us³ugi EURES polegaj¹ce na udzielaniu bezrobotnym pomocy w uzyskaniu zatrudnienia
zgodnie z prawem swobodnego przep³ywu pracowników w Unii Europejskiej. Z powiatu pleszewskiego
wyjechali wysoko cenieni przez pracodawców z Irlandii, Niemiec i Danii rzeŸnicy.

Na wszystkie zadania realizowane w zakresie aktywnych form walki z bezrobociem urz¹d pracy
pozyska³ i wydatkowa³ w 2005r. niebagateln¹ kwotê 7.212.700 z³. Dziêki uruchomieniu tych œrodków
zaktywizowa³ 1200 osób bezrobotnych.

W roku bie¿¹cym kontynuowany jest proces pozyskiwania kolejnych œrodków finansowych z Unii
Europejskiej. To ostatni rok wdra¿ania w Polsce Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zaso-
bów Ludzkich zaplanowanego na lata 2004 - 2006. Do chwili obecnej na realizacjê zadañ zwi¹zanych
z aktywn¹ polityk¹ rynku pracy w roku 2006 urz¹d pozyska³ ju¿ i jest w trakcie wydatkowania kwoty
6 562 259 z³. Funkcjonuj¹ takie same jak w ubieg³ym roku formy aktywizacji. Dzia³amy dalej, do koñca
roku jeszcze trochê czasu. Wykorzystamy go dobrze dla dobra powiatu. W nastêpnych latach 2007
- 2013 bêdziemy wykorzystywaæ fundusze strukturalne z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
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12. Promocja Powiatu Pleszewskiego
Coraz wiêksze znaczenie w Europie i na œwiecie ma promocja i mar-

keting miast, miejscowoœci, powiatów czy regionów. Wynika to z rywali-
zacji miêdzy jednostkami terytorialnymi o wiêksz¹ iloœæ turystów, inwe-
storów, uczniów, studentów, co z kolei decyduje o szybkim rozwoju z ko-
rzyœci¹ dla spo³ecznoœci lokalnej. Aby promocja by³a skuteczna, musia³a
zostaæ oparta na jakimœ pomyœle. Chodzi o tzw. „wizerunek odró¿niaj¹cy”
gminê, powiat czy region od innych. Takim pomys³em na pocz¹tku II ka-
dencji Rady Powiatu by³o wprowadzenie has³a i loga promocyjnego
– „Wst¹p do nas - POWIAT PLESZEWSKI - to jest po drodze”. Kreuj¹c

nasz wizerunek za-
stanawialiœmy siê, co
jest nasz¹ mocn¹
stron¹ – wêze³ komu-
nikacyjny, czyste nie-
ska¿one œrodowisko, urokliwe zak¹tki nad Prosn¹,
atrakcyjne obiekty muzealne o randze i znaczeniu
europejskim, otwartoœæ i goœcinnoœæ spo³eczeñstwa.
Te cechy znalaz³y odzwierciedlenie w naszym haœle
i logo promocyjnym. Dziœ towarzyszy ono nam na
uroczystoœciach, imprezach, wystawach i targach,
a tak¿e jest ono widoczne na wszystkich powiato-
wych publikacjach i wydawnictwach.

Jesteœmy coraz lepiej rozpoznawalni w Polsce,
mamy nadziejê, ¿e równie¿ z up³ywem czasu w Eu-
ropie. Oczywiœcie pod warunkiem dalszej ciê¿kiej
pracy i aktywnoœci w zakresie promocji Powiatu Ple-

szewskiego. Wierzymy, ¿e podjête dzia³ania promocyjne przynios¹ w przysz³oœci oczekiwane i wy-
mierne korzyœci.

Imprezy powiatowe
Jednym z podstawowych obszarów dzia³alnoœci promocyjnej powiatu jest organizacja imprez pro-

mocyjnych, turystycznych i kulturalnych.
Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ Powiatowe Œwiêto Plonów. Samorz¹d Powiatowy II kadencji

zdecydowa³ o organizacji „wêdruj¹cych” do¿ynek powiatowych. Od 2003 roku Do¿ynki Powiatu Ple-
szewskiego odbywa³y siê kolejno w Choczu, Giza³kach, Go³uchowie i Pleszewie. Gospodarzami do¿y-
nek by³y samorz¹dy gminne a wspó³organizatorem Powiat Pleszewski. Taka forma organizacyjna ³¹czy
w sobie funkcjê integracyjn¹, poznawcz¹ i promocyjn¹. Dziêki temu spo³ecznoœæ Powiatu Pleszewskie-
go poznaje bli¿ej s¹siednie gminy, które  prezentuj¹ swój dorobek kulturalny, przedstawia swoje organi-
zacje spo³eczne m.in. ko³a gospodyñ wiejskich, zespo³y ludowe i folklorystyczne. Z promocyjnego punk-
tu widzenia jest to równie¿ doskona³a okazja do zaprezentowania bogactwa i piêkna Powiatu Pleszew-
skiego zaproszonym goœciom i delegacjom zagranicznym, dla których widowisko do¿ynkowe – œwiêto
plonów jest ciekawym i interesuj¹cym prze¿yciem, pozostaj¹cym na d³ugo mi³ym wspomnieniem z po-
bytu w Polsce. Nie bez znaczenie pozostaje te¿ rola integracyjna, funkcjonuj¹ca w dwóch p³aszczy-
znach. Pierwsza dotyczy integracji spo³ecznoœci naszego powiatu, a druga - rozwijaj¹ca wspó³pracê
samorz¹dów lokalnych. Doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e kontynuacja organizacji do¿ynek w obecnej formie
uzyska³a wielu zwolenników i przynosi pozytywne efekty. Nadanie tym uroczystoœciom rangi powiatowej
motywuje spo³ecznoœæ do wiêkszego zaanga¿owania i kultywowania tradycji. Dziêki po³¹czeniu œrod-
ków finansowych dwóch samorz¹dów czeœæ artystyczna do¿ynek mo¿e byæ bogatsza, czego potwier-
dzeniem jest chocia¿by wyst¹pienie Narodowego Zespo³u Pieœni i Tañca „Mazowsze” podczas do¿ynek

Alpinista Wies³aw Szymañski z Pleszewa z flag¹
Powiatu Pleszewskiego na najwy¿szych szczytach Alp
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w Go³uchowie czy Zespo³u „Za-
kopower” w Pleszewie. Sta³ym
elementem do¿ynek s¹ konkur-
sy: na „Najpiêkniejszy wieniec
do¿ynkowy”, konkurs pt. „So³-
tys – liderem bezpiecznej pra-
cy” oraz - od 2004 roku - kon-
kurs „Estetyczna Zagroda Wiej-
ska”, organizowany w gminie,
bêd¹cej gospodarzem do¿ynek
powiatowych. Tradycj¹ sta³o
siê, ¿e samorz¹d powiatowy
w podziêkowaniu za wspó³or-
ganizacjê do¿ynek przekazuje
gminie w darze kajak turystycz-
ny, zachêcaj¹c jednoczeœnie
do rozwoju turystyki wodnej na
rzece Proœnie.

Wielkopolskie Dni „STOP
– Uzale¿nieniom” to cykl im-

prez, promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia i ostrzegaj¹cych m³odzie¿ przed na³ogami. Organizowane s¹ od
szeœciu lat, jednak od 2005 roku zmieniono formu³ê organizacyjn¹ imprezy. Zrezygnowano z dotychcza-
sowych du¿ych koncertów i imprez plenerowych na stadionie na rzecz programów szkolnych. Inicjatywê
pozostawiono nauczycielom i uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych. Zgodnie z nowymi za³o¿eniami prze-
bieg WDSU w szko³ach wed³ug ich w³asnych scenariuszy i programów profilaktyki uzale¿nieñ ocenia³o
niezale¿ne jury, z³o¿one z pedagogów, przedstawicieli powiatu, Pleszewskiego Stowarzyszenia Prze-

Cz³onkowie zespo³u „Tursko” i „Mazowsze” - Do¿ynki Powiatu Pleszewskiego 2005 w Go³uchowie

Dzielenie chleba do¿ynkowego przez gospodarza gminy i powiatu
- Do¿ynki w Giza³kach 2004
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ciwdzia³ania Narkomanii, Sanepidu, Policji i ZHP. W szko-
³ach odbywa³y siê zajêcia sportowe, spotkania z terapeuta-
mi, lekarzami i specjalistami od spraw uzale¿nieñ, a na go-
dzinach wychowawczych odbywa³y siê warsztaty edukacyj-
ne. Dla najlepszych organizatorów ufundowano nagrody pie-
niê¿ne, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych
dla szkó³. Corocznie, punktem kulminacyjnym obchodów jest
konferencja, na której eksperci z dziedziny uzale¿nieñ prze-
prowadzaj¹ wyk³ady, a m³odzie¿ prezentuje dorobek orga-
nizowanych dni w szko³ach. Powiat Pleszewski jest jednym
z nielicznych samorz¹dów, który aktywnie realizuje przed-
siêwziêcia z dziedziny promocji zdrowia i przeciwdzia³aniu
na³ogom. Organizatorzy WDSU zwracaj¹ uwagê m³odzie-
¿y na szkodliwy wp³yw u¿ywania alkoholu, papierosów i narkotyków, ale tak¿e przestrzegaj¹ przed nowymi
uzale¿nieniami: od Internetu, od komórki i odchudzania (anoreksja, bulimia).

W 2004 roku na prze³omie
maja i czerwca odby³ siê
I Miêdzynarodowy Plener Ma-
larski pod has³em „Piêkno
Powiatu Pleszewskiego”.
Przez dwa tygodnie w powia-
towych plenerach na swoje
p³ótna 18 malarzy z Polski,
Ukrainy i Bia³orusi przenosi³o
najciekawsze krajobrazy, uka-
zuj¹ce walory architektonicz-
ne i przyrodnicze naszego po-
wiatu. Dorobek artystyczny
zosta³ zaprezentowany pod-
czas wystawy poplenerowej
zorganizowanej w Muzeum:
Zespó³ Pa³acowo - Parkowy
w Dobrzycy. Zaprezentowano
tam blisko 150 prac, wykona-
nych w ró¿nych technikach

Koncert m³odej piosenkarki Pauli Ignasiak
podczas IV WDSU

I Miêdzynarodowy Plener Malarski „Piêkno Powiatu Pleszewskiego”
- wystawa obrazów w pa³acu w Dobrzycy

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Powiatu - Wielkopolskie Dni
„STOP - Uzale¿nieniom” 2004
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i stylach malarskich, z czego 36 najciekawszych po-
zosta³o w powiecie. Kopie obrazów pos³u¿y³y do wy-
konania kilku publikacji powiatowych m.in. kalenda-
rza na rok 2005, broszury ukazuj¹cej dorobek ple-
neru zatytu³owanego „Piêkno Powiatu Pleszewskie-
go” oraz zak³adki do ksi¹¿ek z panoram¹ pleszew-
skiego rynku w szkicu Miko³aja Pazizina póŸniejsze-
go autora portretów by³ych starostów pleszewskich.
Plener ten zainspirowa³ te¿ innych do dzia³ania,
w krótkim czasie w Gminie Dobrzyca odby³ siê ple-
ner malarski organizowany wspólnie z Muzeum: Ze-
spó³ Pa³acowo – Parkowy w Dobrzycy, potem ple-
ner malarski zorganizowany przez Oœrodek Kultury
Leœnej w Go³uchowie, a nastêpnie pleszewski urz¹d
miejski zorganizowa³ plener rzeŸbiarski.

Staramy siê te¿ wspieraæ m³odych twórców i ar-
tystów. W czerwcu 2006r. Powiat Pleszewski zaj¹³ II
miejsce na festiwalu „V Prezentacje Kultury Wielko-
polskiej” Œrem 2005. Powiat by³ reprezentowany
przez: grupê rockow¹ „Etanis”, chór kameralny „Ave
Sol”, zespó³ muzyczny „Pod pr¹d”, Orkiestrê Dêt¹
z Chocza oraz Zespó³ Pieœni i Tañca „Tursko”. Ple-
szewska reprezentacja liczy³a w sumie 86 artystów.
Przygotowania do wspólnego wystêpu trwa³y kilka
miesiêcy. Koncert muzyczno-taneczny pod wspólnym
tytu³em „Opera czerwcowa” wyre¿yserowa³ Marcin

Woldañski, lider zespo³u „Etanis”. Jury festiwalu przyzna³o pleszewskim wykonawcom w sumie 6 medali:
piêæ z³otych i jeden srebrny. W klasyfikacji generalnej Powiat Pleszewski zdoby³ wysokie II miejsce.

Od dwóch lat, jednym z priorytetowych zadañ promocyjnych powiatu jest rozwój turystyki
wodnej na rzece Proœnie. Rzeka Prosna przep³ywa przez piêæ z szeœciu gmin powiatu, a jej ³¹czna
d³ugoœæ na Ziemi Pleszewskiej to 51 km. Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury turystycznej
i rozpropagowanie oferty
sp³ywów kajakowych, zawo-
dów i imprez wêdkarskich
czy pikników nad Prosn¹,
jest wiêc ogromn¹ szans¹
na przyci¹gniêcie turystów
z regionu, kraju, a nawet za-
granicy. Pierwszym elemen-
tem dzia³añ zwi¹zanych
z uruchomieniem sp³ywów
kajakowych by³o wytyczenie
i opisanie bezpiecznego ka-
jakowego szlaku turystycz-
nego. Po wstêpnym rozpo-
znaniu sp³ywnoœci Prosny
w sierpniu 2004r. odby³ siê
pierwszy promocyjny sp³yw
kajakowy z Bogus³awia do
Nowej Wsi. Wziê³o w nim
udzia³ 15 osad kajakowych
i dwie za³ogi ³odzi. Na pó³-

Autrom portretów starostów pleszewskich z okresu
miêdzywojennego jest ukraiñski malarz Miko³aj Pazizin

Artyœci z Powiatu Pleszewskiego zdobyli II miejsce na festiwalu „V Prezentacje
Kultury Wielkopolskiej ŒREM 2005”
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metku szlaku kajakowego, w Choczu do³¹czy³a do sp³ywu Izabela Dylewska, medalista olimpijska,
mistrzyni Europy i zdobywczyni Pucharu Œwiata w kajakarstwie klasycznym. Pod koniec 2004 roku,
powsta³ Klub Kajakowy „LOK Prosna”, którego komandorem jest mi³oœnik ¿eglarstwa Józef Sro-
czyñski, a w sk³adzie zarz¹du klubu znaleŸli siê przedstawiciele starostwa dziêki czemu mo¿na by³o
skoordynowaæ kalendarz sp³ywów i imprez na sezon letni 2005 i 2006. Dziêki wspó³pracy z klubem
uda³o siê zorganizowaæ kilkanaœcie sp³ywów w tym dwa sp³ywy miêdzynarodowe z udzia³em goœci
z Niemiec i Ukrainy. Kajakarstwo stajê siê coraz bardziej popularne, z tej formy rekreacji korzystaj¹
rodziny, za³ogi firm oraz turyœci, odwiedzaj¹cy nasze gospodarstwa agroturystyczne. Sezon kaja-
karski w roku 2006 zamkn¹³ dwudniowy I Maraton Kajakarski im. Jana Paw³a II, rozpoczynaj¹cy siê
w Kaliszu z noclegiem w Choczu i met¹ w Pogorzelicy na Warcie w powiecie jarociñskim.

Powiat organizuje lub wspó³organizuje inne imprezy, na sta³e wpisane w kalendarz powiatowy
m.in. Biegi Miko³ajczykowskie (wspólnie z gmina Dobrzyca oraz powiatami jarociñskim, krotoszyñ-
skim i ostrowskim), Plebiscyt „Cz³owiek Roku Ziemi Pleszewskiej” (z samorz¹dem miejskim), ob-

chody Œwiêta Narodowego 11 listopada – Dnia
Niepodleg³oœci oraz wiele innych imprez z insty-
tucjami, stowarzyszeniami i organizacjami z tere-
nu powiatu pleszewskiego.

Wydawnictwa i publikacje
W ci¹gu ostatnich 4 lat dzia³alnoœæ wydawnicza po-

wiatu by³a niezwykle owocna. Wydano kilkanaœcie ró¿-
nych publikacji o charakterze informacyjnym i promo-
cyjnym, niektóre w ca³oœci opracowane by³y przez
Wydzia³ Promocji i Rozwoju, inne na zasadzie wspó³-

pracy wydano wysi³kiem szerszych zespo³ów redakcyjnych, w sk³ad których wchodzi³y samorz¹dy gminne,
jednostki organizacyjne powiatu, redakcje lokalnych gazet czy osoby prywatne.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie wspiera aktywnie rozwój kajakarstwa na rzece Proœnie
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Powiat Pleszewski prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹.
Na zdjêciu niektóre w wydawnictw w³asnych i wspó³finansowanych przez powiat.
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Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ Album „Piêkno Powiatu Pleszewskiego”. To sztandarowa
publikacja promocyjna Powiatu Pleszewskiego. Prace nad jej opracowaniem w Wydziale Promocji
i Rozwoju oraz Art. Studio Oleksiak w Toruniu rozpoczê³y siê w 2002 roku, a wydano j¹ rok póŸniej.
W albumie wykorzystano oko³o 200 zdjêæ, ukazuj¹cych walory krajoznawcze i turystyczne Powiatu
Pleszewskiego.  Wydawnictwo to dokumentuje tak¿e wa¿ne dla powiatu wydarzenia m.in. do¿ynki,
Biegi Miko³ajczykowskie czy Wielkopolskie Dni „STOP-Uzale¿nieniom”. W roku 2006 ukaza³o siê uak-
tualniona II edycja tej publikacji. Od 2004 roku wydawany jest Biuletyn Informacyjny „Wiadomoœci
Powiatowe”, poœwiêcony tematom samorz¹dowym. Pismo ma charakter informacyjny, popularyzator-
ski i dokumentacyjny. Biuletyn adresowany jest g³ównie do spo³ecznoœci lokalnej i trafia do szkó³,
bibliotek, urzêdów, instytucji powiatowych i gminnych. Formu³a biuletynu ca³y czas siê rozwija. Infor-
mator wydawany jest œrednio raz na kwarta³. Do tej pory  ukaza³o siê 7 numerów tego pisma. Wydzia³
promocji opublikowa³ tak¿e inne materia³y wydawnicze m.in.: ulotki promocyjne „Powiat Pleszewski”
(t³umaczone na jêzyki: niemiecki, ukraiñski i litewski), przewodnik turystyczny „Tu jest po drodze”,
dwie mapy turystyczne powiatu, dwa tomiki poetyckie, publikacjê poplenerow¹ „Piêkno Powiatu Ple-
szewskiego” (dokumentuj¹c¹ I Miêdzynarodowy Plener Malarski Powiatu Pleszewskiego), broszurê
informacyjno - bud¿etow¹ pt. „Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy” (opracowanej w ramach
akcji „Przejrzysta Polska”), seriê pocztówek towarzysz¹cych imprezom powiatowym m.in. sp³ywom
kajakowym i Wielkopolskim Dniom „Stop Uzale¿nieniom”. Wydzia³ przygotowa³ te¿ wiele materia³ów
promocyjnych, publikowanych na ³amach prasy lokalnej, pism regionalnych i krajowych, a tak¿e wiel-
kopolskich publikacjach albumowych. Nie zapomniano równie¿ o najm³odszych odbiorcach, przygo-
towuj¹c na Dzieñ Dziecka edukacyjn¹ kolorowankê dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Z misiem
Powiatkiem przez Powiat Pleszewski”. Publikacja ta, ³¹czy w sobie prost¹ grafikê do kolorowania
z krótkimi wierszowanymi tekstami, przedstawiaj¹c w przystêpny sposób najciekawsze miejsca i za-
bytki gmin Powiatu Pleszewskiego.

Wa¿nym elementem dzia³alnoœci publikacyjnej powiatu jest systematyczne zamieszczanie informa-
cji w Powiatowym Serwisie Internetowym www.pleszew.starostwo.gov.pl, w którym poza podstawowymi
informacjami dla petentów - jak i gdzie za³atwiæ sprawy administracyjne - znajduj¹ siê równie¿ materia³y
promocyjne oraz informacje na temat bie¿¹cej dzia³alnoœci samorz¹du powiatowego. W serwisie syste-
matycznie zamieszcza siê w formie newsów siê  ponad 50 informacji rocznie o wa¿nych wydarzeniach
dla Powiatu Pleszewskiego.

Dzia³ania prorozwojowe
W ramach prowadzonej

przez wydzia³ wspó³pracy z lo-
kalnym biznesem i instytucja-
mi oko³obiznesowymi, wielo-
krotnie podejmowane by³y
wspólne dzia³ania promocyjne
i projektowe m.in. wystawy na
targach zarówno lokalnych np.
„Dni pola” w Marszewie, jak
i miêdzynarodowych – „Polagra
FARM 2003”, czy targami bran-
¿owymi „INSTALACJE” 2006
w Poznaniu. W roku 2003 w ra-
mach „Programu wzmocnienia
eksportu produktów regional-
nych” - Krajowy Rozwój Eks-
portu, Wydzia³ Promocji i Roz-
woju wspólnie z Oœrodkiem Ba-
dawczo-Rozwojowym w Pleszewie, Pleszewsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹ oraz Stowarzyszeniem Kupców Lesz-
czyñskich realizowa³ program pomocowy dla bran¿y kotlarskiej. By³ to du¿y sukces powiatu,  zw³aszcza

Pleszewskie stoisko na targach „POLAGRA - FARM 2003” w Poznaniu
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¿e w Polsce uruchomiono tylko cztery takie pilota¿owe programy. W latach nastêpnych wspólnie z Euro-
centrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci Odzia³ Pleszew zrealizowano jeszcze dwa programy prorozwo-
jowe w ramach których rozpoczêto proces konsolidacji firm i budowy sieci wspó³pracy w ramach Klaste-
ra Kotlarskiego. Od sierpniu 2006r. przez dwa lata bêdzie realizowany nowy projekt. Dziêki temu ple-

szewscy producenci kot³ów
grzewczych c.o. wezm¹ udzia³
w  szkoleniach, warsztatach,
wizytach studialnych oraz
poka¿¹ swoje wyroby na tar-
gach MTP „Instalacje 2006”.
W efekcie tych dzia³añ „ple-
szewskie kot³y” zosta³y wpisa-
ne na listê produktów regional-
nych do Regionalnej Strategii
Innowacyjnej Województwa
Wielkopolskiego, a przedsiê-
biorcom z tej bran¿y otworzy-
³o nowe mo¿liwoœci w pozyski-
waniu unijnych œrodków inwe-
stycyjnych w nadchodz¹cym
okresie planistycznym UE
2007-2013. W przysz³oœci
mamy nadziejê, ¿e uda nam
siê zaprosiæ do wspó³pracy
równie¿ inne bran¿e np.
ogrodnicz¹ lub cukiernicz¹.

Opracowywanie i zarz¹dzanie projektami
Bardzo wa¿nym elementem dzia³alnoœci prorozwojowej powiatu jest przygotowywanie i opraco-

wywanie wniosków o dotacjê z funduszy pozabud¿etowych, a w szczególnoœci unijnych. Efekty tej pracy
to choæby wysoko ocenione wnioski o dofinansowanie inwestycji powiatowych w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz projekty na wyrównywanie szans dla uczniów
i studentów (stypendia), czy czterokrotne pozyskane œrodków z Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemiec-
kiej na dzia³ania zwi¹zane ze wspó³prac¹ zagraniczn¹ z Powiatem Ammerland. Wydzia³ Promocji i Roz-
woju prowadzi równie¿ sta³y monitoring programów unijnych, zebrane i przetworzone informacje prze-
kazuje potencjalnym beneficjentom (najczêœciej jednostkom organizacyjnym) oraz doradza w procesie
opracowywania wniosków. Du¿¹ zas³ug¹ wydzia³u jest te¿ opracowanie bardzo dobrego Planu Rozwoju
Lokalnego, oraz Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2007-2015. Warto zaznaczyæ, ¿e oba te dokumenty
planistyczne powsta³y bez wsparcia instytucji doradczych czy konsultingowych.

Sektor wystawienniczy Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego na targach
„INSTALACJE 2006” w Poznaniu
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Lata 2002 - 2006 to czas rozkwitu wspó³pracy zagranicznej powiatu pleszewskiego i jego jednostek
organizacyjnych. Szczególnego rozmachu nabra³a zapocz¹tkowana w 2000 roku wspó³praca z partne-
rem niemieckim - Powiatem Ammerland.

Niezwykle intensywnie przebiega³a wspó³praca
pomiêdzy szko³ami ponadgimnazjalnymi powiatów
pleszewskiego i Ammerland.

Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego w Marszewie kontynuowa³ wspó³pra-
cê ze Szko³¹ Mechanizacji Rolnictwa i Kszta³cenia
Praktycznego w Deuli. Szko³y przygotowuj¹ wspól-
ne projekty szkoleñ m³odzie¿y w ramach Programu
Leonardo da Vinci, dziêki którym ka¿dego roku
szkolnego do Ammerland wyje¿d¿aj¹ kolejne gru-
py m³odzie¿y w celu odbycia sta¿y i praktyk zawo-
dowych.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych w ra-
mach wspó³pracy z Berufsbildende Schule (BBS)
w Rostrup odbywaj¹ praktyki zawodowe u niemiec-
kich przedsiêbiorców. Ich rówieœnicy z Rostrup
z kolei przysposabiaj¹ siê do zawodu w pleszew-
skich zak³adach pracy. Wymiana m³odzie¿y odbywa siê w oparciu o œrodki pozyskane m.in. z Fundacji
Polsko - Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y oraz Programu Leonardo da Vinci. £¹cznie w ci¹gu ostat-
nich lat wspó³pracy w programie wymiany udzia³ wziê³o ponad 100 uczniów BBS Ammerland i ZST
w Pleszewie. Do sta³ej praktyki nale¿¹ wizyty w ZST przedstawicieli niemieckiej Izby Rzemieœlniczej.

Sta³¹ wspó³pracê zagraniczn¹ prowadzi równie¿ Zespó³ Szkó³ Us³ugowo - Gospodarczych. Szko³a
nawi¹za³a kontakty z Berufsförderungszentrum w Gütersloh (Sachsen Anhalt - Niemcy). Berufsbildung-
szentrum w Bornej (Saksonia - Niemcy) oraz UTC Umbria Spoletto (W³ochy).

Podpisane w 2002 roku porozumienie o wspó³-
pracy pomiêdzy pleszewskim szpitalem a Ammer-
land - Klinik GmbH w Westerstede pozwala ple-
szewskim lekarzom i pielêgniarkom dzieliæ siê do-
œwiadczeniami i zdobywaæ nowe umiejêtnoœci za-
wodowe we wspó³pracy z niemieckimi kolegami
po fachu.

Znacznego o¿ywienia nabra³a wspó³praca Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
z organizacj¹ Gemeinnützige Gesellschaft für Pa-
ritätische Sozialarbeit mbH Wilhelmshaven (GPS
Wilhelmshaven). W ramach wspó³pracy pracowni-
cy zatrudnieni w instytucjach opieki spo³ecznej maj¹
mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ w zakresie wy-
stêpuj¹cych form pracy z osobami niepe³nospraw-
nymi i chorymi psychicznie. W roku 2005 r. organi-
zacja GPS podarowa³a Oœrodkowi Wsparcia samo-
chód do przewozu osób niepe³nosprawnych.

W roku 2004 partnerskie powiaty nawi¹za³y
wspó³pracê w zakresie kultury. W ramach „Dni kul-

Wrêczenie flagi Powiatu Pleszewskiego
staroœcie niemieckiego Powiatu Ammerland

Przekazanie listu intencyjnego w sprawie wspó³pracy
Powiatu Pleszewskiego z Rejonem Ro¿yszcze na Ukrainie

13. Wspó³praca zagraniczna Powiatu Pleszewskiego
w latach 2002-2006
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tury niemiecko - polskiej” (07-09.05.2004) w Ammerland zorganizowano szereg imprez integruj¹cych
twórczoœæ polskich i niemieckich artystów. Wspólne wystêpy chórów pleszewskich i Cappella Vocale
Westerstede e.V. s¹ sta³ym elementem kolejnych spotkañ. W roku 2005 pleszewscy artyœci nawi¹zali
kontakt z Kunstpfad Ammerland e.V i uczestniczyli w organizowanym przez artystów niemieckich plene-
rze „Ammerland 2005”.

Ka¿dego niemal¿e roku spotykaj¹ siê samorz¹dowcy z zaprzyjaŸnionych powiatów. W czasie jednej
z wizyt pleszewskich samorz¹dowców w Ammerland (21-24 czerwca 2003r.) Starosta Pleszewski - Micha³
Karalus przekaza³ na rêce Landrata Jörga Bensberga flagê Powiatu Pleszewskiego. Do kalendarza na
sta³e wpisa³ siê udzia³ w³adz samorz¹du powiatu pleszewskiego w Spotkaniu Noworocznym organizowa-
nym przez w³adze Powiatu Ammerland oraz przyjazdy delegacji niemieckiej na obchody œwiêta plonów,
odbywaj¹cego siê corocznie w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia w jednej z gmin powiatu pleszewskiego.

W trakcie trwaj¹cego ju¿ szeœæ lat partnerstwa w³adze samorz¹dowe obydwu powiatów wykazywa³y
ogromne zaanga¿owanie na rzecz pog³êbiania wspó³pracy i przenoszenia jej równie¿ na grunt samo-
rz¹dów gminnych obydwu powiatów. Wzajemne kontakty w ramach partnerstwa realizuj¹ gminy: Giza³ki
- Apen, które niejako zainicjowa³y wspó³pracê samorz¹dów z regionów, które prezentuj¹, Chocz - Wie-
felstede (od 2003 r.), Czermin - Edewecht (od 2004r.), Pleszew - Westerstede (od 2004r.). W roku 2005
porozumienie o wzajemnej wspó³pracy podpisa³y gminy Go³uchów i Bad Zwiechenahn.

Okres II kadencji samorz¹du powiatowego to tak¿e czas intensywnych poszukiwañ partnera po
wschodniej stronie naszego kraju, który w 2005 roku zaowocowa³ pozyskaniem dwóch partnerów
samorz¹dowych z regionu Europy Wschodniej.

Wspólne wykonanie mszy „Missa brevis Sancti Joannis de Deo” Josepha Haydna
przez chórzystów z Polski i Niemiec
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Starosta Pleszewski - Micha³ Karalus w czasie
wizyty w³adz samorz¹dowych na Ukrainie (18-21
maja) w rejonie Gorodyszcze w obwodzie Czerka-
skim z³o¿y³ list intencyjny w sprawie podpisania
umowy partnerskiej pomiêdzy powiatem pleszew-
skim a rejonem Gorodyszcze. W³adze Gorodysz-
cze z Tatian¹ Horidko (przewodnicz¹c¹ tamtejszej
rady rejonowej) na czele pozytywnie odnios³y siê
do propozycji powiatu pleszewskiego. W ramach
wspó³pracy miêdzypowiatowej planowana jest miê-
dzy innymi wymiana m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
w Marszewie i Pañstwowego Rolniczego Techni-
kum Mlijewskiego Instytutu Sadownictwa Lasoste-
pu Ukraiñskiego.

W dniach 27-29 paŸdziernika 2005 roku dele-
gacja z powiatu pleszewskiego goœci³a na Wo³y-
niu, w rejonie Ro¿yszcze. W delegacji udzia³ wziê-
li: Starosta Pleszewski - Micha³ Karalus, Kazimierz
Balcer reprezentuj¹cy firmê SPOMASZ S.A., Ire-
neusz Walendowski - przedstawiciel pleszewskich
kotlarzy oraz Robert Czajczyñski - Naczelnik Wy-
dzia³u Promocji i Rozwoju Starostwa. G³ównym
celem wizyty by³o odbycie rozmów w sprawie na-
wi¹zania wspó³pracy pomiêdzy powiatami. Uczest-
nicy delegacji wziêli udzia³ w konferencji poœwie-
conej w g³ównej mierze zachêceniu przedsiêbior-
ców z Polski do inwestowania na Ukrainie; rozma-
wiano miêdzy innymi o podatkach, c³ach i formal-
noœciach zwi¹zanych z rejestracj¹ firmy. Zwiedza-
no miejsca przeznaczone pod inwestycje. Wizyta
zaowocowa³a podpisaniem przez Starostê Ple-
szewskiego i Starostê Ro¿yszcze - Oleha Sawczu-
ka umowy intencyjnej, w której samorz¹dowcy zo-
bowi¹zali siê do podejmowania w przysz³oœci
wspólnych przedsiêwziêæ w zakresie: promocji
przedsiêbiorczoœci, ochrony zdrowia i pomocy spo-
³ecznej, kultury, oœwiaty, turystyki oraz samorz¹du
lokalnego.

Podpisane porozumienie ju¿ zaowocowa³o ko-
lejnymi spotkaniami, tym razem w Powiecie Ple-
szewskim. W zorganizowanym w dniach 8-10 grud-
nia 2005 roku Polsko - Ukraiñskim Forum Samo-
rz¹dowym uczestniczyli m.in. przedstawiciele
z Powiatu Ro¿yszcze oraz Tatiana Horidko z Po-
wiatu Gorodyszcze. W czasie konferencji goœcie
z Ukrainy mieli okazjê zapoznaæ siê z organizacj¹
administracji samorz¹dowej i systemu podatkowe-
go w Polsce oraz statusem i formami dzia³añ in-
stytucji oko³obiznesowych. Samorz¹dowcy z po-
wiatu pleszewskiego zapoznali siê z kolei z syste-
mami: podatkowym i celnym obowi¹zuj¹cymi u na-

Pleszewska delegacja z wizyt¹ w Gorodyszcze
w czerwcu 2005r.

Wystawa rêkodzie³a ludowego podczas
Œwiêta Sadów w Gorodyszcze

Delegacja ukraiñska z Ro¿yszcze zwiedza spó³dzielnie
mleczarsk¹ w Kowalewie
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szych wschodnich s¹siadów. W organizacjê spotkañ z ukraiñskimi samorz¹dowcami w³¹czy³a siê
Gmina Go³uchów. Goœcie z Ukrainy mieli okazjê tak¿e nawi¹zaæ kontakt z pleszewskimi firmami takimi
jak: FMS SPOMASZ S.A., Spó³dzielnia Mleczarska w Kowalewie, FAMOT S.A., FOSTER, AQWADOR.

W kwietniu 2006 roku do Pleszewa przyjecha³a grupa lekarzy i pielêgniarka z Rejonu Ro¿yszcze.
Delegacji przewodniczy³ Oleh Sawczuk. Goœcie zwiedzili prywatne NZOZ-y w Dobrzycy i Pleszewie oraz
odbyli krótkie praktyki zawodowe na oddzia³ach szpitala powiatowego.

W roku 2006 podjêto równie¿ próbê promocji pleszewskiej przedsiêbiorczoœci w Rejonie Ro¿yszcze.
Postanowiono rozpocz¹æ od najsilniejszej i najbardziej skonsolidowanej grupy producentów na lokal-
nym rynku - kotlarzy. Pleszewscy kotlarze zaprezentowali swoje produkty w dniach 10-11 lutego 2006r.
na wystawie instalacji centralnego ogrzewania oraz wziêli udzia³ w konferencji pn. „Wprowadzanie
w przedsiêbiorstwach i zak³adach pañstwowych województwa wo³yñskiego kot³ów pracuj¹cych na miej-
scowych opa³ach”. Delegacji z powiatu pleszewskiego przewodniczyli Starosta Pleszewski Micha³ Kara-
lus, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bogdan Skitek oraz dyrektor Eurocentrum Innowacji i Przedsiêbior-
czoœci Micha³ Kuberka.

Wydarzeñ z udzia³em goœci z zagranicy lub wyjazdów przedstawicieli ró¿nych œrodowisk spo³ecz-
nych powiatu pleszewskiego do zaprzyjaŸnionych samorz¹dów jest z roku na rok coraz wiêcej. Przyby-
wa tak¿e ró¿norodnych form wspó³pracy miêdzynarodowej. Wszystkie one s³u¿¹ rozwojowi i promocji
powiatu zagranic¹, ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem i obejmuj¹ coraz wiêksze grupy mieszkañców
powiatu. W nastêpnych latach planuje siê dalsze rozszerzanie wspó³pracy, która wyraŸnie s³u¿y powia-
towi i jego mieszkañcom.

Piknik mundialowy w ogrodach starostwa (9 czerwca 2006r). Pleszewianie i goœcie z powiatu Ammerland z Niemiec
razem ogl¹dali na telebimie transmisje meczów Niemcy - Kostaryka oraz Polska - Ekwador
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Strategia rozwoju powiatu pleszewskiego na lata 2007-2015 jest trzecim w jego oœmioletniej, naj-
nowszej historii dokumentem perspektywicznego planowania. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ od poprzednich opra-
cowañ s¹ przes³anki stanowi¹ce przyczynê jego powstania, wynikaj¹ce z faktu przynale¿noœci Polski do
grupy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Okolicznoœæ powy¿sza nak³ada koniecznoœæ dostosowania dokumentów planistycznych na pozio-
mach: krajowym, regionalnym i lokalnym do obowi¹zuj¹cych wewn¹trz UE okresów oraz wymóg zgod-
nego z dyrektywami uwzglêdnienia w kierunkach i celach rozwojowych wskazanych w nich priorytetów.
Do prac nad opracowaniem Strategii przyst¹piono w po³owie 2005r., powierzaj¹c to zadanie zespo³owi
redakcyjnemu w sk³adzie:
Szczepan Wojtczak – przewod-
nicz¹cy, Leszek Bier³a, Robert
Czajczyñski, Adela Grala – Ka-
³u¿na, Mariusz Gramala, Cze-
s³awa Haak, Gra¿yna Kaczma-
rek, Robert £oza, Halina Mel-
ler, Bogus³awa Pra¿ucha,
Krzysztof Szac, Izabela Wasiñ-
ska - sekretarz, Tomasz Woj-
tala, Bronis³aw WoŸniak. Obok
tej sta³ej grupy Zespó³ anga¿o-
wa³ do prac nad Strategi¹ do-
raŸne zespo³y robocze sk³ada-
j¹ce siê z pracowników jedno-
stek organizacyjnych powiatu
i wydzia³ów Starostwa – specja-
listów ró¿nych dziedzin - dla
opracowania wybranych pro-
blemów, zawartych w treœci
Strategii.

W pierwszej fazie prac
skoncentrowano siê na opraco-
waniu szczegó³owego raportu
o stanie powiatu oraz bilansu
dokonañ samorz¹du powiato-
wego w okresie minionych 2 kadencji. Stanowi³o to punkt wyjœciowy do przeprowadzenia miêdzy innymi
analizy i oceny potencja³u wewnêtrznego powiatu oraz mo¿liwoœci jego wykorzystania dla przysz³ego
rozwoju. Analiza ta sta³a siê z kolei podstaw¹ do wstêpnego okreœlenia kierunków rozwoju powiatu
pleszewskiego w perspektywie czasowej lat 2007-2015.

Efekty prac Zespo³u na tym etapie zaprezentowano w listopadzie 2005r. podczas zorganizowa-
nej konferencji w ramach Europejskiej Debaty Publicznej. Licznie zgromadzonemu gronu dzia³aczy
samorz¹dowych i stowarzyszeñ gospodarczych zaprezentowano projektowane kierunki rozwoju po-
wiatu w takich obszarach jak: infrastruktura drogowa, opieka zdrowotna, oœwiata, pomoc spo³eczna
i rynek pracy.

W dalszym toku prac nad projektem Strategii podjêto próbê sformu³owania misji i wizji powiatu
oraz identyfikacji celów strategicznych i operacyjnych. Zaproponowany uk³ad zak³ada³ zbie¿noœæ
struktury celów strategicznych z obszarami aktywnoœci samorz¹du powiatowego. Wyznaczono wiêc
7 celów strategicznych, którym przyporz¹dkowano rozbudowany do kilkudziesiêciu pozycji zestaw
celów operacyjnych.

14. Prace nad „Strategi¹ Rozwoju Powiatu Pleszewskiego
na lata 2007-2015”

Przewodnicz¹cy zespo³u ds. opracowania strategi, wicestarosta Szczepan
Wojtczak (z lewej) oraz ekspert Zwi¹zku Powiatów Polskich Marek Wójcik
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Powy¿sze rozwi¹zanie stanowi¹ce zasadnicz¹ konstrukcjê Strategii, znalaz³o swoje odzwierciedle-
nie w jej kolejnej wersji przedstawionej do konsultacji samorz¹dowcom i dzia³aczom stowarzyszeñ go-
spodarczych i spo³ecznych w miesi¹cu maju 2006r.

Podsumowanie procesu konsultacji mia³o miejsce w trakcie trwania II konferencji poœwiêconej Stra-
tegii w dn. 20 lipca 2006r. Uczestniczy³ w niej ekspert, zajmuj¹cy siê t¹ problematyk¹ w Zarz¹dzie
Zwi¹zku Powiatów Polskich – Pan Marek Wójcik. Przedstawiona przez niego ekspertyza odnosz¹ca siê
do merytorycznej zawartoœci projektu oraz szereg wartoœciowych uwag i propozycji zg³oszonych przez
uczestników tego spotkania zosta³y spo¿ytkowane przez Zespó³ Redakcyjny przy ostatecznej redakcji
Strategii, nad któr¹ intensywne prace kontynuowano do po³owy wrzeœnia 2006r.

Przed³o¿ony projekt wykazuje istotne zmiany w porównaniu do wczeœniejszych koncepcji.

Misjê powiatu wskazuj¹c¹ cel g³ówny strategii, zawarto w definicji:

Wzrost poziomu ¿ycia mieszkañców oraz zwiêkszenie atrakcyjnoœci
i konkurencyjnoœci powiatu pleszewskiego poprzez rozwój infrastruktury

i podnoszenie jakoœci us³ug realizowanych przez powiat.

Realizacji tego celu maj¹ s³u¿yæ dwa cele strategiczne oraz osiem celów operacyjnych, w obrêbie
których znalaz³y siê zadania z zakresu: infrastruktury drogowej, poprawy jakoœci œrodowiska, oœwiaty
ponadgimnazjalnej i specjalnej, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, zatrudnienia, ograniczania bez-
robocia, bezpieczeñstwa publicznego, administracji samorz¹dowej i promocji powiatu.

Uzupe³nieniem Strategii jest trafnie dobrany zestaw mierników osi¹gania wyznaczonych celów, wska-
zanie g³ównych Ÿróde³ finansowania oraz precyzyjne okreœlenie narzêdzi, mechanizmów i instytucjonal-
nej odpowiedzialnoœci za jej wdra¿anie i realizacjê.

Zespó³ Redakcyjny uznaj¹c, ¿e dobrze wywi¹za³ siê z powierzonego zadania zarekomendowa³
w miesi¹cu wrzeœniu projekt Strategii Radzie Powiatu Pleszewskiego.
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ROZDZIA£ V

JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
POWIATU PLESZEWSKIEGO

Zdjêcia grupowe pracowników szkó³
i jednostek organizacyjnych

powiatu
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ROZDZIA£ VI

SYLWETKI RADNYCH
POWIATU
PLESZEWSKIEGO
II KADENCJI

Jan Bandosz  Bogdan  Cierniak Adam Gramala

Miros³aw Kuberka
wiceprzewodnicz¹cy rady

powiatu w Pleszewie

 Maria Lehmann
wiceprzewodnicz¹ca rady

powiatu w Pleszewie

Bogdan Skitek
przewodnicz¹cy rady powiatu

w Pleszewie
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Rajmund Matyniak

Zbigniew Rodek

Kazimierz Maciejewski Maria Pó³torak

Tadeusz Rak Edmund Stasiak

Maria Górczyñska Edward Horoszkiewicz Jacek Król
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Krzysztof Szac Jaros³aw Szczotkiewicz Zbigniew Wochna

Henryk Woldañski
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ROZDZIA£ VII

KALENADARIUM
WYBRANYCH WYDARZEÑ

2003 ROK
24.01.
Spotkanie Noworoczne w Domu Parafialnym. Og³o-
szenie wyników plebiscytu „Cz³owiek Roku Ziemi
Pleszewskiej 2002”. Ten zaszczytny tytu³ otrzyma-
³a siostra Stanis³awa Toczek, dyrektor DPS w Bro-
niszewicach. Tytu³ „Biznesmena Roku 2002” zdo-
byli Zbigniew Jendrasiak i Zenon Jankowski, zaœ
tytu³ „Rolnika-Ogrodnika Roku 2002” przypad³ Ka-
zimierzowi Maciejewskiemu.

26.03.
Uroczyste przekazanie karetki z Ministerstwa Zdro-
wia na rzecz Szpitala SPZOZ w Pleszewie.

21-24.05.
Wizyta delegacji samorz¹du pleszewskiego w po-
wiecie w partnerskim powiecie Ammerland.

27.06.
Wielkopolskie Dni Pola i Targi Rolno-Ogrodnicze
w Marszewie. Prezentacja Powiatu Pleszewskie-
go w ramach wystawy powiatów P³d. Wielkopolski.

14.06.
Otwarcie odcinka po³udniowego Transwielkopol-
skiej Trasy Rowerowej, przebiegaj¹cej przez gmi-
ny Pleszew i Go³uchów

14.06.
III Biegi Miko³ajczykowskie w Dobrzycy

22-23.08
Ogólnopolski Zlot Klubów Edukacyjnych „4H”
w Pleszewie. Organizatorem zlotu by³a Fundacja
Edukacyjna „4H” i Starostwo Powiatowe w Ple-
szewie.
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1.07.
Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP) Powiatu Pleszewskiego w portalu interneto-
wym starostwa.

28.08.
W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Plesze-
wie  ods³oniêto herby gmin.

07.09.
Pierwsze Do¿ynki Powiatu Pleszewskiego, zorga-
nizowane w jednej z gmin. Gospodarzem œwiêta
by³a gminie Chocz. Starostami do¿ynek byli Bar-
bara Karolewska ze Starego Oleœca i Arkadiusz
W³odarczyk z Pi³y.

08.09.
Uroczyste otwarcie Oœrodka Wsparcia i Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

08.09.
Otwarcie NZOZ Centrum Dializ Fresenius Ne-
phroCare.

19-21. 09.
III Wielkopolskie Dni „STOP-Uzale¿nieniom” w Ple-
szewie. Podczas mityngu na stadionie OSiR-u wy-
st¹pi³ raper PEJA.
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3.10.
Uroczyste otwarcie rozbudowanej siedziby Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Pleszewie.

05.10
Dru¿yna Starostwa Powiatowego w Pleszewie wy-
gra³a Zawody Strzeleckie W³adz Samorz¹dowych
i Administracji Rejonu LOK Pleszew.

23.10.
Szpital SP ZOZ w Pleszewie otrzyma³ nagrodê
„Szpital Przyjazny Œrodowisku” w Narodowym Kon-
kursie Ekologicznym.

9-12.10.
Udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Rolnych „Po-
lagra - FARM 2003” w Poznaniu. Na stoisku Po-
wiatu Pleszewskiego pokazano wyroby pleszew-

skich przedsiêbiorstw m.in.: kot³y grzewcze, sio-
d³a i uprzê¿e, produkty mleczarskie z OSM Ko-
walew-Dobrzyca oraz „pomidory pleszewskie”.

8.11.
40-lecia Zespo³u Szkó³ Technicznych w Pleszewie.
Jubileuszowi towarzyszy³o otwarcie nowej sali spor-
towej i zjazd absolwentów technikum.



„POWIAT PLESZEWSKI” - II kadencja samorz¹du 2002-2006”

 - 88 -

2004 ROK

6-11.03.
Pielgrzymka mieszkañców Ziemi Pleszewskiej do Watykanu.

10-11.01
Delegacja Powiatu Pleszewskiego goœci³a na co-
rocznym spotkaniu noworocznym w Ammerland.

16.01
Spotkanie Noworoczne Starosty Pleszewskiego
z so³tysami w Marszewie.

17.01
Otwarcie Urzêdu Skarbowego w Pleszewie.

27.02.
Uroczyste otwarcie Oœrodka Medycznych Ratow-
ników Drogowych w Pleszewie. Przekazanie po-
jazdów po¿arniczych i sprzêtu medycznego.

2.03.
Pierwsze wydanie albumu „Piêkno Powiatu Ple-
szewskiego”.

26.03
Otwarcie Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego w SP
ZOZ Pleszew.

23.01.
Tradycyjne Spotkanie Noworoczne w Domu Para-
fialnym. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Plesze-
wie Bogdan Skitek zosta³ „Cz³owiekiem Roku Zie-
mi Pleszewskiej 2003”. „Biznesmenem Roku” wy-
brano Tomasza Vogta, a „Rolnikiem - Ogrodnikiem
Roku” Mieczys³awa Maciaszka.
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15.02.
Rozdanie nagród samorz¹dowo-gospodarczych
HIT WIELKOPOLSKI 2003 w Poznaniu. W kate-
gorii „Rolnictwo i przetwórstwo ¿ywnoœci” nagro-
dzono boczniaki z Gospodarstwa Uprawy Grzybów
Henryka Kaczmarka z Czermina.

1-2.05.
Koncerty muzyki klasycznej w Dobrzycy i Go³u-
chowie z okazji wst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej.

7-9.05.
Dni Kultury Polsko - Niemieckiej w Ammerland.

25.05 - 8.06
I Miêdzynarodowy Plener Malarski „Piêkno Powia-
tu Pleszewskiego”.

5.06
IV Biegi Miko³ajczykowskie w Dobrzycy.

21-24.06
Przedstawiciele pleszewskiego samorz¹du goœcili
w powiecie Ammerland.

1.07.
Otwarcie w Starostwie Powiatowym w Pleszewie
wystawy witra¿y i obrazów m³odej artystki Magda-
leny G³oskowskiej z Chocza.

14.07.
Jubileusz 150-lecie dzia³alnoœci DPS w Pleszewie.

22.08.
Promocyjny sp³yw kajakowy rzek¹ Prosn¹. Kaja-
karzom towarzyszy³a Izabela Dylewska, z³ota me-
dalistka i mistrzyni Europy w kajakarstwie kla-
sycznym.
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17-19.09.
IV Wielkopolskie Dni „STOP - Uzale¿nieniom”. Dla
m³odzie¿y zaœpiewa³a Paula Ignasiak, pochodz¹-
ca z Pleszewa.

8.10.
Z okazii 85-lecia Uni-
wersyteu im. Adama
Mickiewicza ods³oniê-
to w Pleszewie tablicê
pleszewianina, prof.
Micha³a Sobeskiego
- jednego z za³o¿ycie-
li Uniwersytetu Po-
znañskiego.

07.11.
Dru¿yna Starostwa Powiatowego w Pleszewie po
raz drugi wygra³a Zawody Strzeleckie W³adz Sa-
morz¹dowych i Administracji Pañstwowej Rejonu
LOK Pleszew.

1.09.
W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pleszewie uruchomiono elektroniczny system
rejestracji „Pojazd” w ramach Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

3-6.09.
Wizyta delegacji z Ammerland w Powiecie Ple-
szewskim.

5.09.
Do¿ynki Powiatowo - Gminne w Giza³kach. Staro-
stami do¿ynek byli Dorota Grzesiak z Szymanowic
i Stanis³¹w Rybarczyk z Tomic. Obrzêd ¿niwny
przedstawi³ Zespó³ Pieœni i Tañca „£any” z Akade-
mii Rolniczej w Poznaniu. W roli konferansjera
œwiêta wyst¹pi³ popularny aktor Stanis³aw Jasku³-
ka z serialu „Plebania”.
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18.11.
Ceremonia ods³oniêcia drugiej tablicy prof. Micha-
³a Sobeskiego w nowym campusie Wydzia³u Nauk
Spo³ecznych UAM w Poznaniu.

13.12.
W „Starej Karczmie” w Zawidowicach odby³a siê promocja ksi¹¿ki „Legendy i podania Ziemi Pleszew-
skiej”, wydanej przez redakcjê „¯ycia Pleszewa” i ODN dziêki dofinansowaniu przez Powiat Pleszewski
i sponsorów.

15.12.
Uroczystoœæ przekazania Komendzie Powiatowej
PSP nowego sprzêtu m.in. samochodu dowódczo-

rozpoznawczego Renault Kangoo i specjalistycz-
nego wozu ciê¿arowego Volvo, wyposa¿onego
w 25 metrowy wysiêgnik z koszem do akcji na wy-
sokoœciach.

23.12.
Oficjalne otwarcie wyremontowanego bloku ope-
racyjnego w SP ZOZ Pleszew.
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2005 ROK
21.01.
Uroczysta gala w Domu Parafialnym. „Cz³owiekiem
Roku 2004 Ziemi Pleszewskiej” zosta³a Adela Gra-
la-Ka³u¿na, dyrektor szpitala SP ZOZ w Pleszewie.
Tytu³em „Biznesmena Roku” wyró¿niono radn¹
powiatow¹, dyrektor Banku Spó³dzielczego w Ple-
szewie Mariê Górczyñsk¹. Rolnikiem Roku zosta³
w³aœciciel gospodarstwa hodowli byd³a z Tomic
Stanis³aw Rybarczyk. Konferansjerem uroczysto-
œci w Domu Parafilanym by³ znany aktor urodzony
w Pleszewie - Tomasz Bednarek.

07.02.
Kilkudziesiêciu so³tysów z Powiatu Pleszewskiego
zjecha³o do Marszewa na coroczne spotkanie no-
woroczne ze Starost¹ Pleszewskim.

15.02.
Po wielu latach renowacji otwarto Muzeum: Zespó³
Pa³acowo-Parkowy w Dobrzycy. Na uroczystoœæ
przyjecha³ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Waldemar D¹browski.

19.02.
Uroczystoœæ rozdania nagród w XI edycji konkursu
„HIT WIELKOPOLSKI 2004” w auli Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W gronie lau-
reatów znalaz³y siê firmy z Powiatu Pleszewskie-
go. Tytu³ „HIT WIELKOPOLSKI” otrzyma³y: FMS
„SPOMASZ” Pleszew S.A. oraz Gospodarstwo
Uprawy Grzybów „KACZMAREK” z Czermina.

01.03.
W pleszewskim starostwie otwarto wystawê obra-
zów i grafik artysty Rafa³a Walendowskiego z Go-
³uchowa.

22-23.03.
Koncerty w LO pod patronatem Starosty Pleszew-
skiego i Pleszewskiego Towarzystwa Muzycznego.
22 czerwca wyst¹pi³ zespó³ kameralny oraz m³odzi
tancerze z sekcji rytmicznej Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Pleszewie oraz chór „Ave Sol”. Dzieñ
póŸniej na fortepianie zagra³ Robert Adamczyk.



VII. KALENDARIUM WYBRANYCH WYDARZEÑ

 - 93 -

11.04.
Uroczyste otwarcie Sali Intensywnego Nadzoru Kar-
diologicznego w szpitalu SP ZOZ w Pleszewie. In-
westycjê realizowa³ Powiat Pleszewski w ramach
ZPORR.

2.05.
Sp³yw kajakowy Prosn¹, inauguruj¹cy dzia³alnoœæ
Klubu Kajakowego LOK „Prosna” Pleszew i otwie-
raj¹cy sezon turystyki wodnej 2005.

6.05.
Dla uczczenia pamiêci Jana Paw³a II oraz w in-
tencji pontyfikatu Benedykta XVI w Domu Para-
fialnym odby³ siê koncert muzyki klasycznej
w wykonaniu polskich i niemieckich artystów.
Mszê Josepha Haydna „Missa brevis Sancti Jo-
annis de Deo” wykona³y wspólnie Capella Vocale
Westerstede, orkiestra kameralna z Powiatu Am-
merland oraz, ze strony polskiej, Chór „Ave Sol”
i solistka Violetta Kuchta. Koncert zorganizowa³o
Starostwo Powiatowe w Pleszewie w ramach roku
polsko - niemieckiego.

11.03.
Ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy, upamiêtniaj¹cej
pierwsz¹ rocznicê spotkania z Ojcem Œwiêtym
uczestników pielgrzymki do
Watykanu. Tablicê ufundo-
wali pielgrzymi i pleszewscy
parafianie, a wykona³ j¹ ka-
mieniarz W³adys³aw Jar-
czewski z Kalisza. Poœwiê-
cenia tablicy dokona³ bi-
skup kaliski ks. Stanis³aw
Napiera³a.

18-21.05.
Delegacja Powiatu Pleszewskiego po raz pierw-
szy goœci³a w Gorodyszczu, w Rejonie Czerkaw-
skim na Ukrainie.

1.06.
IDOL w Powiecie Pleszewskim. Bartek Szymoniak
z Turska, bohater telewizyjnego reality-schow
IDOL, przyjecha³ do Go³uchowa i Pleszewa.

4.06.
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiato-
wego w Pleszewie zorganizowa³ pierwszy ekolo-
giczny sp³yw kajakowy „Eko Prosna 2005”.

5.06.
Powiat Pleszewski zaj¹³ II miejsce na festiwalu
„V Prezentacje Kultury Wielkopolskiej” Œrem 2005.
Koncert muzyczno-taneczny pod wspólnym tytu-
³em “Opera czerwcowa” wyre¿yserowa³ i popro-
wadzi³ Marcin Woldañski, lider zespo³u „Etanis”.
W widowisku wyst¹pi³y ponadto: chór kameralny
„Ave Sol”, zespó³ „Pod pr¹d”, orkiestra dêta z Cho-
cza oraz Zespó³ Pieœni i Tañca „Tursko”.
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10.06.
Przekazanie dresów z symbolami Powiatu Ple-
szewskiego dru¿ynie OSP Kowalew, która wy-
je¿d¿a³a na Miêdzynarodow¹ Olimpiadê w Spor-
tach Po¿arniczych do Chorwacji.

25.06.
Ods³oniêcie g³azu narzutowego „Bogudar” w Ru-
dzie k. Lutyni. W spotkaniu uczestniczy³ znany re-
gionalista, by³y senator W³odzimierz £êcki. Staro-
sta Pleszewski Micha³ Karalus mianowa³ w³aœciciela
gruntu pana Zdzis³awa Frontczaka „Honorowym
opiekunem g³azu”.

26.07.
Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej dla Powiatu
Pleszewskiego za projekt „Rekonstrukcja i ochro-
na pasów œródpolnych - wiatroch³onnych w Fa-
bianowie”.

03.09
Powiat Pleszewski znalaz³ siê na 2 miejscu w Wiel-
kopolsce i na 16 miejsce w kraju w rankingu „Naj-
bogatsze samorz¹dy”, opublikowanym w piœmie sa-
morz¹dowym „Wspólnota” nr 18 / 2005.

03.09.
Koncert muzyki kameralnej na dziedziñcu zamku
go³uchowskiego z okazji V rocznicy podpisania
porozumienia o partnerstwie i wspó³pracy z nie-
mieckim Powiatem Ammerland.

4.09.
Do¿ynki Powiatu Pleszewskiego w Go³uchowie.
Œwiêto plonów zgromadzi³o ponad 10.000 uczest-
ników, a najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ wystêp Narodo-
wego Zespo³u Pieœni i Tañca „MAZOWSZE”. Ho-
nory starostów do¿ynek pe³nili Jolanta Cicha z Je-
dlca i Wies³aw Wiœniewski z Koœcielnej Wsi.

23.09.
Otwarcie Filii Oœrodka Wsparcia PCPR (mieszka-
nie usamodzielniaj¹ce dla niepe³nosprawnych)
i Powiatowego Oœrodka Interwencji Kryzysowej (tzw.
„niebieskiego pokoju” do rozmów z ofiarami prze-
mocy w rodzinie) przy ul. Osiedlowej w Pleszewie.

26-30.09
V Wielkopolskich Dni „STOP-Uzale¿nieniom” 2005.

15.10.
Powiat Pleszewski zaj¹³ 9 miejsce w Polsce,
a 1 w Województwie Wielkopolskim w Konkursie
Inwestycyjnym im. Kazimierza Wielkiego - rankin-
gu inwestycyjnym miesiêcznika „Wspólnota” (nr
21/ 2005). Ranking ocenia poziom inwestycji sa-
morz¹dowych w sektorze komunalnym w latach
2002-2004. Ceremonia wrêczenia nagród odby³a
siê w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie.

15.10.
W przeddzieñ kolejnej rocznicy wyboru kardyna³a
Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹, przy drodze
powiatowej Pleszew-Dobrzyca posadzono 27
drzew w „Alei Platanów im. Jana Paw³a II”. 27 sa-

12.07.
Powiat Pleszewski zdoby³ nagrodê specjaln¹ pre-
zesa Zwi¹zku Powiatów Polskich w konkursie „Liga
Inicjatyw Powiatowych” za utworzenie Oœrodka
Szkolenia Medycznych Ratowników Drogowych.
Konkurs LIP organizowany jest od 2000 roku przez
Fundacjê Bankow¹ im. Leopolda Kronenberga oraz
ZPP. Podsumowanie V edycji konkursu odby³o siê
w Warszawie z udzia³em Marsza³ka Sejmu W³o-
dzimierza Cimoszewicza, który sprawowa³ hono-
rowy patronat nad konkursem.
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dzonek symbolizowa³o 27 lat wielkiego pontyfikatu
Jana Paw³a II. Z inicjatyw¹ za³o¿enia alei wyst¹pi³
Starosta Pleszewski Micha³ Karalus.

24.10.
Og³oszenie wyników konkursu fotograficznego
o Powiecie Pleszewskim pod has³em „Cudze chwa-
licie - swego nie znacie”, zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Na konkurs na-
des³ano ponad 90 prac. Przyznano nagrody w kil-
ku kategoriach wiekowych.

27-28.10
Delegacja z Powiatu Pleszewskiego przebywa³a
z wizyt¹ m.in. w stolicy Wo³ynia - £ucku oraz w Re-
jonie Ro¿yszcze. W sk³ad delegacji, której prze-
wodniczy³ starosta pleszewski, weszli przedstawi-
ciele biznesu.

6.11.
Dru¿yna Starostwa Powiatowego w Pleszewie
obroni³a tytu³ mistrzowski w Zawodach Strzelec-
kich W³adz Samorz¹dowych i Administracji Pañ-
stwowej Rejonu LOK Pleszew z okazji Œwiêta Nie-
podleg³oœci.

11.11
Obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.
W koœciele pw. Œciêcia œw. Jana Chrzciciela
w Pleszewie ods³oniêto tablicê, upamiêtniaj¹c¹
hitlerowskie wysiedlenia obywateli polskich z te-
renu powiatu pleszewskiego w okresie okupacji
1939-1945. Aktu ods³oniêcia dokonali: Starosta
Pleszewski Micha³ Karalus, Burmistrz MiG Ple-
szew Marian Adamek, Prezes Zarz¹du Ko³a
Zwi¹zku Kombatantów RP i b. WiêŸniów Poli-
tycznych w Pleszewie Jan Jankowski oraz
przedstawiciel œrodowiska wysiedlonych Józef
Korzeniewski.

29.11
Konferencja nt. „Narodowego Planu Rozwoju na
lata 2007-2013”  odby³a siê w Go³uchowie.

10.12.
Powiat Pleszewski znalaz³ siê w czo³ówce (I miej-
sce w województwie i IX miejsce w kraju) kolejne-
go rankingu samorz¹dowego pt. „Wykorzystywa-
nie œrodków zagranicznych”, opublikowanego w pi-
œmie „Wspólnota”.

8-9.12.
Polsko- Ukraiñskie Forum Samorz¹dowe w Ple-
szewie. W spotkaniu wziêli udzia³ goœcie z Ro-
¿yszcze na Wo³yniu i Gorodyszcze z Ob³astii Czer-
kaskiej.

15. 12.
Srebrne medale „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”
otrzyma³o czternaœcioro rodziców z Powiatu Ple-
szewskiego, których kilku synów nienagannie pe³-
ni³o czynn¹ s³u¿bê w Wojsku Polskim.

23.12.
W³adze Powiatu Pleszewskiego oraz Miasta i Gmi-
ny Pleszew podpisa³y porozumienie w sprawie za-
kupu fortepianu koncertowego do auli Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. St. Staszica w Pleszewie.
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11-14.01
Delegacja Powiatu Pleszewskiego goœci³a w za-
przyjaŸnionym Powiecie Ammerland.

20.01
„Cz³owiekiem Roku Ziemi Pleszewskiej 2005” zo-
sta³ lekarz kardiolog, ordynator oddzia³u we-
wnêtrznego w SP ZOZ Tomasz Wardêga. Staro-
sta Pleszewski Micha³ Karalus znalaz³ siê w gro-
nie nominowany do tytu³u. Miano „Rolnika-
Ogrodnika Roku” przyznano Micha³owi Nowaczy-
kowi, a „Biznesmena Roku” w³aœcicielom firmy
„Foster” - Ryszardowi Owczarzowi i Eugeniuszo-
wi Fengierowi.

2006 ROK

03.02.
W szpitalu powiatowym SP ZOZ zakoñczy³ siê re-
mont oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego oraz
oddzia³u noworodkowego. Na otwarcie przyby³ wi-
ceminister zdrowia Andrzej Wojty³a.

07.02.
So³tysi Powiatu Pleszewskiego zjechali do Marsze-
wa na coroczne spotkanie noworoczne ze Starost¹
Pleszewskim.

14.02.
Dyplomata polityczny Ambasady Amerykañskiej
Davide Van Cleve goœci³ w Powiecie Pleszewskim.
W starostwie spotka³ siê m.in. z cz³onkami m³o-
dzie¿owych Klubów Edukacyjnych 4H.

21.02.
IX Halowy Turniej Pi³ki No¿nej „Ferie z ¯yciem”
o Puchar Starosty Pleszewskiego.

10-11.02
Pleszewskie kot³y centralnego ogrzewania pokaza-
no na wystawie bran¿y ciep³owniczej w Ro¿yszcze
na Ukrainie.

04.03.
Starostwo Powiatowe w Pleszewie otrzyma³o cer-
tyfikat akcji spo³ecznej „Przejrzysta Polska”, prze-
prowadzonej przez wydawnictwo Agora i Gazetê
Wyborcz¹.

14.03
Dziêki dzia³aniom Starosty Pleszewskiego w Urzê-
dzie Marsza³kowskim pleszewska Biblioteka Pe-
dagogiczna zosta³a przeniesiona ze starego loka-
lu na terenie OHP do nowej, przestronnej siedzi-
by przy ul. Ogrodowej.

22.03.
W ramach promocji zdrowia w czterech szko³ach
ponagimnazjalnych wystawiono spektakl terapeu-
tyczny pt. „Stracone lata”, poruszaj¹cy problem
uzale¿nieñ.
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28.03
Eurocentrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci od-
dzia³ Pleszew oraz Starostwo Powiatowe w Ple-
szewie przygotowa³y wystawê pleszewskiego kla-
stera kotlarskiego na targach „INSTALACJE 2006”
w Poznaniu.

24.04.
Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Pleszewski Klub „Amazonki”,
zrzeszaj¹cy kobiety po operacji mastektomii.

28.04.
W Go³uchowie odby³a siê konferencja medyczna pod
has³em „Jakoœæ opieki nad pacjentem”. Dyrektor SP
ZOZ Adela Grala-Ka³u¿na odebra³a certyfikat akre-
dytacyjny Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochro-
nie Zdrowia oraz przyznane przez TÜV NORD Pol-
ska trzy certyfikaty ISO: w dziedzinie zarz¹dzania
jakoœci¹, zarz¹dzania œrodowiskowego i zarz¹dza-
nia BHP.

04-06.2006
Prace wykopaliskowe przy kurhanie pobitewnym
w Koœcielnej Wsi. Badania sfinansowa³ Powiat Ple-
szewski i gmina Go³uchów. W kopcu znajduj¹ siê
szcz¹tki ¿o³nierzy, poleg³ych w rejonie Koœcielnej Wsi
29 paŸdziernika 1706 roku w jednej z najwiêkszych
bitew Wojny Pó³nocnej miêdzy Polsk¹ a Szwecj¹.
Prace archeologiczne przeprowadzi³ Instytut Arche-
ologii i Etnografii PAN z Poznania oraz Muzeum
Okrêgowe Ziemi Kaliskiej.

26.05.
W Domu Parafialnym odby³ siê koncert charyta-
tywny na rzecz wsparcia dla pleszewskiej kardio-
logii. Wyst¹pi³a Kapela Zamku Rydzyñskiego.

29.05. - 02.06.
VI Wielkopolskie Dni „STOP-Uzale¿nieniom” w Po-
wiecie Pleszewskim.

8-11.06
Pobyt delegacji niemieckiej w Powiecie Pleszew-
skim. Oprócz zwiedzania zabytków Ziemi Ple-
szewskiej, goœcie uczestniczyli 9 czerwca w tzw.
Pikniku Mundialowym w ogrodach starostwa. Na
telebimie Niemcy i Polacy razem ogl¹dali trans-
misje meczów Niemcy - Kostaryka i Polska-
Ekwador.

10-11.06
Obchody 135-lecia pleszewskiej szko³y œredniej
w LO im. St. Staszica.

22.06.
Koncert fortepianowy w auli LO z okazji rozpo-
czêcia Dni Pleszewa 2006. By³ to zarazem pierw-
szy publiczny koncert na nowym fortepianie mar-
ki C Bechstein A 190, zakupionym ze œrodków
powiatu, miasta i sponsorów.



„POWIAT PLESZEWSKI” - II kadencja samorz¹du 2002-2006”

 - 98 -

07.07.
W Koszalinie powsta³o „Stowarzyszenie S-11”, któ-
re postanowi³o walczyæ o drogê ekspresow¹ S -11
ze Œl¹ska przez Wielkopolskê na Pomorze. Powiat
Pleszewski sta³ siê cz³onkiem za³o¿ycielem tej or-
ganizacji. Rada Powiatu w Pleszewie jako pierw-
sza, bo ju¿ 16 maja, podjê³a decyzjê o przyst¹pie-
niu do tego stowarzyszenia.

11.07.
Szpital w Pleszewie oraz gmina Giza³ki ponownie
zdoby³y nagrody w Narodowym Konkursie Ekolo-
gicznym „PrzyjaŸni Œrodowisku”.

15.07.
W Starostwie Powiatowym w Pleszewie rozpoczê-
to wdra¿anie Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ wg.
normy ISO 9001-2000.

20.07.
W auli liceum zorganizowano konferencjê konsul-
tacyjn¹ w sprawie „Strategii Rozwoju Powiatu Ple-
szewskiego na lata 2007-2013”.

10.09.
„Festyn Zdrowia” w pleszewskim szpitalu SP ZOZ.

03.09.
Do¿ynki Powiatowe i Miejsko-Gminne w Pleszewie.
Starostami do¿ynek byli Irena Ka³u¿na z Sowiny
B³otnej i Piotr Skórzybut z Rokutowa. Po czêœci
obrzêdowej na scenie wyst¹pi³ zespó³ „Zakopower”
z Podhala.

15-16.09.
I Maraton Kajakowy im. Jana Paw³a II rzek¹ Prosn¹
z Kalisza do Pogorzelicy nad Wart¹. Podczas trwa-
j¹cego dwa dni sp³ywu kajakarze pokonali dystans
75 km. P³ynêli przez cztery powiaty: kaliski, ple-
szewski, jarociñski i wrzesiñski.

5-8.10.
40-osobowa delegacja œrodowiska seniorów
- cz³onków PZEiR, so³tysów i cz³onkiñ KGW z Po-
wiatu Pleszewskiego przebywa³a w partnerskim
Powiecie  Ammerland w Niemczech.
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ROZDZIA£ VIII

URZÊDNICY PRYWATNIE

Nie sam¹ prac¹ cz³owiek ¿yje
Starostwo Powiatowe w Pleszewie jest nie tylko urzêdem administracji publicznej, ale tak¿e zak³a-

dem pracy dla kilkudziesiêciu pracowników, o których troszczy siê na co dzieñ.
Mimo wielu codziennych obowi¹zków s³u¿bowych jest tak¿e czas na mi³e momenty. Szczególnie ser-
decznie obchodzony jest Dzieñ Kobiet, a w okresie Bo¿ego Narodzenia odbywa siê spotkanie op³atko-
we. Aby oderwaæ urzêdników od codziennej mozolnej pracy, raz do roku organizowane s¹ wycieczki
zak³adowe. Celem wycieczek by³y ju¿ m.in.: Pieniny, Wiedeñ oraz Karkonosze. Pracownicy urzêdu uczest-
niczyli tak¿e w pielgrzymce mieszkañców Ziemi Pleszewskiej do Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w marcu
2004 roku.

Do sta³ego kalendarza imprez wesz³y ju¿ spotkania w „Wigwamach pod ksiê¿ycem” w Brzeziu. S³u¿¹
one nie tylko dobrej zabawie przy muzyce, ale s¹ przyk³adem integracji pracowników z poszczególnych
wydzia³ów starostwa, co przek³ada siê na lepsz¹ wspó³pracê zawodow¹.

Opiek¹ starostwa objêtych jest 47 dzieci pracowników w wieku do 14 lat. Ciekawostk¹ jest to, ¿e
wœród tej grupy najm³odszych s¹ a¿ 3 pary bliŸniaków (na zdjêciach). W tej kadencji urodzi³o siê 14
dzieci pracowników, w tym dwie pary bliŸniaków (2 dziewczynki i 2 ch³opców). Roœnie nam  wiêc przy-
sz³a kadra. Dwa razy do roku - na Dzieñ Dziecka i na Gwiazdkê – dzieci pracowników otrzymuj¹ paczki
ze s³odyczami. Tradycyjnie 1 czerwca w ogrodach starostwa odbywaj¹ siê festyny z okazji Dnia Dziec-
ka. Pracodawca dofinansowuje tak¿e wypoczynek letni dla pracowników oraz ich dzieci.

Wycieczka zak³adowa w Karkonosze (21-24 wrzeœnia 2006r.). Pami¹tkowe zdjêcie na granicy z Czechami
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Festyn z okazji Dnia Dziecka w ogrodach starostwa

Rozbrykani ch³opcy, Konrad i Kornel - synowie Marioli Maciejewskiej z Wydzia³u Finansów

BliŸniacy Powiatowi
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Martyna i Malwina - œliczne córeczki Hani Korzeniewskiej, pracownicy Wydzia³u Ochrony Œrodowiska

Naczelnik Wydzia³u Promocji i Rozwoju Robert Czajczyñski od najm³odszych lat uczy swoich synów
Cezarego i Aleksandra zami³owania do kajakarstwa






