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Informacje

 Konkurs był przeznaczony dla 
podopiecznych domów dziecka 
i ośrodków opiekuńczo-wychowaw-
czych z całej Polski. Zadaniem 
uczestników było wykonanie prac 
w dowolnej technice, za pomocą 
których w ciekawy sposób odpo-
wiedzieliby na pytanie, czym jest 
dla nich bezpieczeństwo i dlaczego 
właśnie ich placówka powinna zo-
stać wyposażona w produkty marki 
WIŚNIOWSKI. Do pierwszego eta-

pu konkursu zgłosiło się blisko 90 
placówek. Dzieci z pomocą swoich 
wychowawców przygotowały na 
konkurs prace plastyczne i literac-
kie, a także filmy. Wychowankowie 
pleszewskiego Domu Dziecka wy-
słali na konkurs film, inspirowany 
bajką o smerfach. W wyniku gło-
sowania internetowego do ścisłego 
finału dostało się 30 placówek. 
W drugim etapie jury konkursowe 
wybrało 11 najlepszych propozycji, 

w  tym pracę dzieci z Pleszewa. 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 
6 grudnia 2015r. w Mikołajki.
 11 grudnia br. do Pleszewa 
przyjechał Regionalny Przedsta-
wiciel Handlowy firmy WIŚNIOW-
SKI Łukasz Kujawa z Poznania 
i w obecności Sekretarz Powiatu 
Bogusławy Prażucha wręczył dy-
rektorowi Domu Dziecka Jerzemu 
Wiśniewskiemu certyfikat potwier-
dzający wygraną. Fundator zapew-

nia, że nowe ogrodzenie zostanie 
zamontowane w I półroczu 2016 
roku. 
 Pieniądze na nagrody pocho-
dzą z promocji handlowej pod tym 
samym tytułem „Spełnij marzenia 
o bezpieczeństwie”, z której zysk 
firma Wiśniowski przeznaczyła 
na wyposażenie domów dziecka 
w bramy, drzwi i ogrodzenia, za-
pewniające ochronę podopiecznym 
tych placówek.                       (tw)

W drużynie „Szlachetnej Paczki”
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Zarządu 
Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego po raz kolejny przyłączyli się do 
akcji charytatywnej „SZLACHETNA PACZKA”.

 Jak co roku powiatowi 
urzędnicy przygotowali na 
Święta Bożego Narodze-
nia „Szlachetną Paczkę” 
dla ubogiej rodziny. Tym 
razem pomoc trafiła do 
małżeństwa, które wycho-
wuje czworo dzieci w wieku 
2, 9, 13 i 13 lat. Rodzina 
utrzymuje się ze skromnej 
pensji ojca i świadczeń ro-
dzinnych. Po odliczeniu 
kosztów mieszkania na 
osobę w rodzinie przypada 
niespełna 330 zł. Rodzina 
mieszka w trzypokojowym 
mieszkaniu z kuchnią i ła-
zienką. Jej największym 
problemem są zniszczone 
i nieszczelne okna i drzwi 
balkonowe. Z tego powodu 
zimą jeden pokój jest wyłą-
czany z użytkowania.
 W  urzędzie zebrano 
pieniądze na odzież, żyw-
ność, środki czystości i hi-
gieny, upominki i zabawki 
dla dzieci. Wszystko zosta-
ło spakowane w dziewię-

ciu kartonach i oznaczone 
naklejkami „Szlachetnej 
paczki”. Zgodnie z życze-
niem rodzina otrzymała 
także talon na profesjonal-
ną wymianę okien i drzwi 
balkonowych, ufundowa-
nych przez darczyńców, 
a częściowo przez sponso-
ra firmę HATEX. W sumie 
wartość pomocy to ponad 
3 tysiące złotych. 
 W sobotę, 12 grudnia 
br. paczki zostały zawiezio-
ne do Zespołu Szkół Pu-
blicznych nr 2 w Pleszewie, 
gdzie był sztab i magazyn 
„Szlachetnej Paczki”. Jesz-
cze przed wigilią dary trafiły  
do potrzebującej rodziny. 
Starostwo, ZDP i  PINB 
otrzymały certyfikat „Dru-
żyny Szlachetnej Paczki”. 

(tw)

Dom Dziecka wygrał 
bezpieczne ogrodzenie
Dom Dziecka w Pleszewie zyska nowy płot od strony ul. Zielonej wraz 
z bramą i furtką o wartości 30.000 zł. To nagroda od producenta bram, 
drzwi i ogrodzeń - firmy WIŚNIOWSKI z Nowego Sącza - w konkursie 
pod hasłem „Spełnij marzenie o bezpieczeństwie”.
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Wywiad

 Minął pierwszy rok pańskie-
go urzędowania na stanowisku 
Starosty Pleszewskiego. Jak Pan 
ocenia ten okres?
 Było to dla mnie ogromne 
wyzwanie. Ten rok był bardzo 
pracowity, ale dał mi ogromną 
satysfakcję, dużo doświadczenia 
w pełnieniu funkcji starosty. 
 Jestem zadowolony ze współ-
pracy z samorządami gminnymi, 
z burmistrzami i wójtami. W ciągu 
tego roku udało się nam ułożyć 
dobre relacje. Tak, jak zapowiada-
łem rok temu, zależy mi na dobrej 
współpracy ze wszystkimi samorzą-
dami. Dotyczy to wielu dziedzin, 
a zwłaszcza wspólnych projektów 
drogowych. 

 Jakie były plany samorządu 
i co udało się zrealizować przez 
ten rok?
 Zgodnie z ustaleniami w ko-
alicji przeprowadziliśmy reorgani-
zację starostwa, która przyniosła 
wymierne oszczędności w kosz-
tach funkcjonowania administracji 
powiatowej. Połączyliśmy część 
wydziałów, ograniczyliśmy zatrud-
nienie na stanowiskach kierow-
niczych. Uniknęliśmy natomiast 
większych zwolnień. Były to de-
cyzje trudne, ale konieczne.
 W 2015 roku w każdej gminie 
wyremontowaliśmy co najmniej 
jeden odcinek drogi powiatowej, 
aby wszystkie samorządy gminne 
były usatysfakcjonowane. W Ple-
szewie zakończyliśmy przebudowę 
ul. Kilińskiego, wcześniej w Gizał-
kach zmodernizowaliśmy drogę 
Szymanowice - Nowa Wieś, w Go-
łuchowie drogę Tursko - Jedlec, 
w Czerminie wyremontowaliśmy 
drogę Wieczyn - Żegocin, w Do-
brzycy drogi w Sośnicy i Polskich 
Olędrach, a w Choczu drogę w No-
wolipsku. Ponadto w Zarządzie 
Dróg Powiatowych utworzyliśmy 
brygadę gospodarczą, która m.in. 
porządkuje pobocza naszych dróg. 
Taka specjalna ekipa była potrzeb-
na, bo w poprzednich latach trawa 
i krzaki zarastające pobocza były 
istotnym problemem.
 Dokończyliśmy projekty i inwe-
stycje powiatowe, które rozpoczęły 
się jeszcze w poprzedniej kadencji 
m.in. budowę dróg polnych i ro-
wów w ramach scalenia gruntów 
rolnych w Brudzewku, rewitaliza-
cję budynku Liceum i Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica z Inicja-
tyw Jessica oraz rozbudowę Ple-
szewskiego Centrum Medycznego. 

Pracowity 
i udany rok

 A jednocześnie powiat udzieli 
pomocy finansowej na remonty 
dróg gminnych; w 2016 roku gmi-
nie Pleszew na ul. E. Taczanow-
skiego w Zielonej Łące. 
 Na grudniowej sesji Rada Po-
wiatu w Pleszewie wyraziła zgodę 
na dofinansowanie budowy bazy 
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 
Medycznego na lotnisku w Michał-
kowie koło Ostrowa Wlkp. Pogoto-
wie lotnicze z Michałkowa w razie 
potrzeby będzie także pomagać 
poszkodowanym w naszym po-
wiecie.

 Czy należy się spodziewać zmian 
w powiatowej oświacie? 
 Subwencja oświatowa nie wy-
starcza na utrzymanie naszych 
szkół. Nie uciekniemy od tego pro-
blemu. Musimy szukać oszczędno-
ści. Powiat zbyt wiele dokłada do 
oświaty kosztem innych ważnych 
zadań. Negocjujemy ze związkami 
zawodowymi obniżenie dodatków 
nauczycielskich, które w porów-
naniu z  sąsiednimi powiatami 
w naszych szkołach są wysokie. 
Natomiast niskie pensje mają pra-
cownicy DPS-ów. W nowym roku 
w miarę naszych możliwości chce-
my te pensje podnieść.  

 Co z zadłużeniem powiatu? 
 Musimy zmniejszyć dług samo-
rządu, który obecnie wynosi ponad 
46 mln zł. W 2016 roku nie pla-
nujemy zaciągać żadnych nowych 
zobowiązań, za to spłacimy ponad 
2,5 mln zł pożyczek i kredytów. 
W przyszłości będziemy regularnie 
spłacać po 2-4 mln rocznie. 

 Jak układa się współpraca 
zagraniczna Powiatu Pleszew-
skiego? 
 Bardzo się cieszę z długoletniej 
współpracy z niemieckim Powia-
tem Ammerland. Kontynuujemy tę 
przyjaźń. We wrześniu w pałacu 
w Dobrzycy obchodziliśmy uroczy-
ście 15-lecie naszego partnerstwa. 

 A jeśli chodzi o działania pro-
mocyjne i kulturalne? 
 Wydatki na promocję powia-
tu na pewno będą mniejsze, ale 
chcemy nadal organizować Święto 
Powiatu, Święto Prosny, tradycyjne 
Dożynki Powiatu Pleszewskiego 
oraz Festiwal Rzemiosła. To naj-
ważniejsze wydarzenia. Ale mamy 
także kilka nowych pomysłów np. 
zawody sportowe, turniej gier kom-
puterowych czy piknik country.  

Nowe skrzydło szpitala jest już 
w pełni wykończone. Oddaliśmy do 
użytku nowy Oddział Rehabilitacji, 
Zakład Fizjoterapii i Dzienny Od-
dział Onkologiczny. Kontynuujemy 
Projekty Norweskie w DPS i PCM. 
Pozyskaliśmy też grant z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej na 
utworzenie Dziennego Domu Opie-
ki „Senior - Wigor” w Pleszewie. 
 We wrześniu już po raz trze-
ci organizowaliśmy Wielkopolski 
Festiwal Rzemiosła. To ważne 
przedsięwzięcie, bo promuje na-
sze szkoły zawodowe i  tradycje 
w rzemiośle. 

 A jakie cele i zamierzenia stawia 
sobie Pan na nowy rok i kolejne 
lata kadencji?   
 Pracujemy nad „Strategią 
Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 
2014+”. W przyszłym roku musi-
my też przyjąć „Plan zrównoważo-
nego transportu zbiorowego”. Już 
od stycznia rusza program „Bez-
płatnej pomocy prawnej” dla osób 

niezamożnych. To wszystko przed 
nami. 
 W 2016 roku planujemy in-
westycje na poziomie blisko 5 mln 
zł, w tym inwestycje w dziedzinie 
transportu za 3,6 mln zł. Staramy 
się modernizować drogi publiczne, 
na które mamy szansę zdobyć do-
finansowanie zewnętrzne. Mamy 
duże szanse na pozyskanie dota-
cji z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej (PRGiPID) na modernizację 
w 2016r. drogi Pleszew - Lenar-
towice oraz ul. Ostrowskiej w Ko-
ścielnej Wsi. Oprócz tego chcemy 
wyremontować drogę w Karminie, 
a z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich drogę w Białobłotach 
i drogę Koryta - Dobrzyca. Zapla-
nowaliśmy też środki budżetowe 
na opracowanie dokumentacji na 
przebudowę drogi Pleszew - Ko-
walew i budowę ciągu pieszo-ro-
werowego w Marszewie. Przy za-
daniach drogowych możemy liczyć 
na udział finansowy gmin. 

Wywiad ze starostą pleszewskim 
MACIEJEM WASIELEWSKIM
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Drogi powiatowe

Inwestycje i remonty dróg powiatowych 2015
W 2015r. Powiat Pleszewski zrealizował dwie inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (NPPDL) Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. W październiku oddano do użytku 4 km nowej drogi 
Gizałki - Szymanowice za 2,5 mln zł, a w grudniu dobiegła końca przebudowa ul. Kilińskiego za cenę 1 mln zł. 

Największą inwestycją drogową Powiatu Pleszewskiego w 2015 roku była przebudowa drogi powiatowej nr 4312P Szymanowice - Gizałki. 
Zmodernizowano 4,039 km drogi z Szymanowic przez Czołnochów do Gizałek (Nowa Wieś), wybudowano 1876 mb bieżących chodnika, 239 
m kanalizacji deszczowej, peron przystankowy w Czołnochowie, wykonano cztery nowe przejścia dla pieszych, utwardzono 3367 metrów pobo-
cza i odtworzono 3520 metrów rowów odwadniających. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. 
Koszty przebudowy wyniosły ogółem 2.545.959 zł i zostały pokryte z kilku źródeł: NPPDL - 1.223.407 zł, Powiat Pleszewski - 954.124 zł, 
Gmina Gizałki - 367.000 zł, Zakład Komunalny w Gizałkach - 1.000 zł oraz firma Swędrowski - 500 zł. 

3 grudnia 2015r. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie Halina Meller osobiście usunę-
li ostatnią zaporę na wyremontowanej ul. Kilińskiego w Pleszewie i przekazali drogę do użytku. Przebudowa trwała od września. Władzom 
powiatu zależało na tej inwestycji, bowiem ul. Kilińskiego stanowi przedłużenie zmodernizowanej rok wcześniej ul. Prokopowskiej. Wyremon-
towana ul. Kilińskiego ma 301 metrów od Domu Parafialnego do ul. Kaliskiej. Ulica ma teraz nową nawierzchnię asfaltową. Po obu stronach 
jezdni powstał nowy chodnik, łącznie 619 metrów. Wymieniono 346 metrów kanalizacji deszczowej, zamontowano progi zwalniające, powstało 
6 przejść dla pieszych. Na skrzyżowaniu z ul. Szkolną drogowcy wybudowali tzw. wyniesioną tarczę z kostki granitowej. Takie  rozwiązania sto-
suje się w strefach uspokojenia ruchu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie. Koszty przebudowy wyniosły 980.976 
zł i zostały pokryte przez: inwestora tj. Powiat Pleszewski  - 382.765 zł,  NPPDL - 437.642 zł oraz partnerów MiG Pleszew (158.569 zł), PK 
Pleszew (1.000 zł) oraz firmę „Rystal” (1.000 zł). 

Remonty dróg powiatowych 2015 
(zadania powiatu we współpracy z gminami)

Zadanie Koszt Finansowanie
851 m drogi  
powiatowej 4328P w 
Nowolipsku

238.700 zł Powiat Pleszewski - 167.090 zł 
Gmina Chocz - 71.610 zł

1,5 km drogi 4321P 
w Polskich Olędrach 330.818 zł Powiat Pleszewski - 231.573 zł 

Dobrzyca - 99.245 zł
500 mb drogi w 
Polskich Olędrach 119.977 zł Powiat Pleszewski - 59.977 zł 

Dobrzyca - 60.000 zł
1,18 km drogi 4314P 
Wieczyn - Żegocin 291.809 zł Powiat Pleszewski - 204.266 zł 

Czermin - 87.543 zł
1,36 km drogi 4339P 
Tursko - Jedlec 348.498 zł Powiat Pleszewski - 258.498 zł 

Gołuchów - 90.000 zł
860 m drogi 
w Sośnicy 252.530 zł Powiat Pleszewski - 123.530 

zł, Dobrzyca - 129.000 zł
budowa 1,6 km 
chodnika na odcinku 
Jedlec - Gołuchów

98.491 zł Powiat Pleszewski - 49.246 zł 
Gołuchów - 49,245 zł

Powiat Pleszewski w 2015r. dofinansował zadania gminne: 
a) 239.600 zł dla MiG Pleszew na przebudowę drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie, 
b) 81.500 zł dla gminy Gołuchów na przebudowę ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie opracował dokumentację na: 
- przebudowę drogi powiatowej Dobrzyca - Koryta (10 km)
- przebudowę drogi powiatowej Krzywosądów - Kuchary (9,7 km) wraz budową 
ścieżki rowerowej
- budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Tursku
- budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Czerminek - Szkudła

Plany inwestycyjne na 2016 
 W 2016 roku Powiat Pleszewski planuje w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej moderni-
zacje ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi oraz drogi Pleszew - Lenar-
towice (ul. Lenartowickiej). Oba projekty znalazły się w czołówce 
listy rankingowej PRGiPID w kategorii dróg powiatowych (5 i 12 
miejsce) i mają duże szanse na 50% dofinansowania.      (tw)
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Informacje

 6 września 2015r. w Muzeum Zie-
miaństwa w Dobrzycy uroczyście świę-
towano 15-lecie partnerstwa Powiatu 
Pleszewskiego i Powiatu Ammerland. 
Obie strony zadeklarowały wolę dalszego 
umacniania związków między administra-
cją publiczną, instytucjami, organizacjami 
i mieszkańcami.
 Z okazji jubileuszu nastąpiło uroczyste 
odnowienie porozumienia, które podpisali: 
ze strony polskiej Starosta Pleszewski Ma-
ciej Wasielewski i Przewodniczący Rady 
Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka 
a ze strony niemieckiej Starosta Ammerlan-
du Jőrg Bensberg i Przewodniczący Rady 
Powiatu Ammerland Wolfgang Mickelat. 
 Gratulacje z okazji długoletniej współ-
pracy samorządowcom z Pleszewa i Am-
merland złożył m.in. Wicemarszałek Za-
rządu Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski. 
 Dyplomy z podziękowaniami otrzy-
mali wszyscy, którzy byli zaangażowani 
w nawiązanie i  rozwój współpracy: ze 
strony Ammerlandu - Joachim Finke, 
Hermann Tammen, Gerd Langhorst, Ralf 
Denker, Jann Lübben, Jörg Bensberg, 
Wolfgang Mickelat, Ralf Becker, Anja 
Wittenberg i  Iwona Fankulewska oraz 
ze strony pleszewskiej - Edward Kubisz, 
Bogdan Skitek, Michał Karalus, Robert 
Czajczyński i Danuta Mandryk. 
 W części artystycznej na fortepianie 
zagrała Zosia Taterczyńska z Sośniczki - 
uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej 
w Dobrzycy i 5 roku w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara 
w Pleszewie. 

(tw) 

Odnowienie porozumienia z Ammerlandem
15 lat temu - 6 lipca 2000r. powiaty Pleszewski i Ammerland podpisały w Westerstede umowę o współpracy 
zagranicznej. 2 września tego samego roku dokument został ratyfikowany na zamku w Gołuchowie. Od tego 
czasu datuje się partnerstwo obu samorządów z Polski i Niemiec. 

 Podczas dorocznego spotkania biznesowego dla czo-
łowych klientów Banku Gospodarstwa Krajowego, które 
odbyło się 26 listopada 2015r. w Poznaniu, Wicestaro-
sta Pleszewski Eugeniusz Małecki odebrał wyróżnienie 
dla Powiatu Pleszewskiego za wykonanie rewitalizacji 
budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica 
w Pleszewie. W uzasadnieniu podkreślono pieczołowite 
odrestaurowanie zabytkowego obiektu szkoły oraz po-
prawę warunków bezpieczeństwa użytkowników. BGK 
przyznało wyróżnienia łącznie sześciu inwestorom, którzy 
w minionym roku skorzystali z preferencyjnej pożyczki 
BGK na projekty rewitalizacyjne w ramach Inicjatywy 
JESSICA. 

(tw) 

Wyróżnienie za rewitalizację liceum
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  Samorządy powiatowe zostały 
zobligowane do przyjęcia nowych 
programów rozwoju zgodnie z no-
welizacją Ustawy o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju z dn. 
24 stycznia 2014r. (Dz.U. 2014, 
poz.1649 ze zm.). Jednocześnie 
kończący się okres obowiązywania 
„Strategii Rozwoju Powiatu Ple-
szewskiego na lata 2007-2015” 
oraz zmieniające się uwarunko-
wania prawne i społeczno-gospo-
darcze spowodowały konieczność 
podjęcia prac nad nowym doku-
mentem zapewniającym spójność 
celów rozwojowych Powiatu Ple-
szewskiego z celami strategicznymi 
Województwa Wielkopolskiego, 
kraju, jak również Unii Europejskiej 
w perspektywie finansowej na lata 
2014-2020. 

 W maju 2015r. Rada Powia-
tu w Pleszewie podjęła uchwałę 
o przystąpienia do prac nad „Stra-
tegią Rozwoju Powiatu Pleszew-
skiego 2014+”. Zarząd Powiatu 
w Pleszewie przygotował projekt 
dokumentu, który był następnie 
poddany konsultacjom społecz-
nym poprzez udostępnienie na 
stronie internetowej i zaproszenie 
mieszkańców powiatu, partnerów 
społecznych i gospodarczych oraz 
jednostek samorządu terytorialnego 
do zgłaszania uwag i wniosków do 
projektu. Konsultacje społeczne 
trwały od 30 października do 17 
listopada 2015 roku. Głosowanie 
nad przyjęciem strategii jest zapla-
nowane na ostatnią w 2015 roku 
sesję Rady Powiatu w Pleszewie. 

(tw)

 Dziennik „Rzeczpospolita” z 17 grudnia 2015r. opublikował 
najnowszy ranking pt. „Bezpieczny szpital”. Pleszewskie Centrum 
Medyczne ponownie znalazło się na I miejscu „Złotej Setki” naj-
lepszych szpitali w Polsce. Zdobyło ogółem 917,82 pkt. na 1000 
możliwych, czym poprawiło o 1,31 pkt. swój wynik z 2014 roku  
(916,51 pkt.). Tym samym pleszewski szpital utrzymał tytuł lidera 
rankingu „Rzeczpospolitej”, który piastuje nieprzerwanie od 8 lat, 
początkowo jako SP ZOZ, potem jako PCM w kategorii spółek, a od 
trzech lat w ogólnej klasyfikacji szpitali zabiegowych, wielospecja-
listycznych i onkologicznych.
 PCM wygrało również ranking w kategorii najlepszych szpitali 
w Województwie Wielkopolskim, a ponadto zajęło wysokie III 
miejsce (skok  z  V pozycji) w rankingu z działu „Jakość opieki 
medycznej”. 
 Ranking został przygotowany po raz dwunasty przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest agendą Mi-
nisterstwa Zdrowia. Łącznie w rankingu startowały 223 szpitale. 
Punktacja była przyznawana za zarządzanie, jakość opieki i opiekę 
medyczną. Analizowano wszystkie obszary działalności szpitali: 
stan budynków, zarządzanie majątkiem, media i instalacje, blok 
operacyjny, system sterylizacji, diagnostykę, informatyzację, politykę lekową, jakość usług, certyfikaty, komfort pobytu pacjenta, analizę zdarzeń 
i skarg, personel i jego kwalifikacje oraz finanse jednostek.                          (tw) 

Nowa strategia 
rozwoju powiatu
„Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+” 
wyznacza główne kierunki działania samorządu 
powiatowego w perspektywie do roku 2020. Jej zapisy będą 
uwzględniane w programach dziedzinowych i projektach 
budżetu powiatu.

PCM na czele rankingu „Rzeczpospolitej”
Pleszewskie Centrum Medyczne zostało zwycięzcą XII edycji rankingu najlepszych szpitali w Polsce wg 
dziennika „Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Szpital w Pleszewie 
utrzymuje się na czele rankingu nieprzerwanie od 8 lat.

Nagrod ę dla PCM odebrali 17 grudnia 2015r. na gali w Warszawie prezes 
szpitala Tadeusz Stefaniak oraz  Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki.

Fot. D
am

ian M
arciniak
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 Od stycznia rozpocznie w Ple-
szewie działalność Dzienny Dom 
SENIOR-WIGOR. To połączenie 
uniwersytetu III wieku, klubu se-
niora, świetlicy i gabinetu rehabi-
litacyjnego. Osoby w wieku 60+ 
będą mogły w placówce uczest-
niczyć w zajęciach edukacyjnych 
i kulturalnych, rozwijać zainteresowania, zadbać o swoje zdrowie, spę-
dzać czas na ćwiczeniach i relaksie, a nawet wykupić posiłki. Siedzibą 
domu będzie jeden z budynków pleszewskiego DPS. W obiekcie trwają 
ostatnie prace adaptacyjne. Dom SENIOR-WIGOR będzie czynny w dni 
powszednie przez 8 godzin dziennie. Placówka przeznaczona jest dla 
30 mieszkańców. Zapisy chętnych ruszyły 20 grudnia. O przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
 Koszt uruchomienia domu wyniesie ok. 350.000 zł, w tym 248.000 
zł to dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Pro-
gramu Wieloletniego SENIOR-WIGOR 2015-2020. Resztę pokryje 
samorząd powiatowy. Koszt adaptacji budynku wynosi 266.000 zł, 
a wartość wyposażenia ok. 86.000 zł.         (tw) 

 Wmurowanie kamienia 
węgielnego pod rozbudo-
wę pleszewskiego szpita-
la miało miejsce jesienią 
2011 roku. Po czterech 
latach inwestycja dobiegła 
końca. Ostateczny koszt 
inwestycji wyniósł 21 mln 
zł, z czego PCM pozyskał 
12 mln zł z funduszy ze-
wnętrznych, w  tym 1,9 
mln zł z projektu norwe-
skiego.
 Uroczystość z okazji 
zakończenia inwestycji od-
była się 4 grudnia 2015 
roku. O symboliczne prze-
cięcia wstęgi zostali popro-
szeni: Starosta Pleszew-
ski Maciej Wasielewski, 
ordynator Oddziału Re-
habilitacji Aldona Zieliń-
ska-Perlińska, kierownik 
Zakładu Fizjoterapii Joan-
na Klonowska oraz Anna 
Sikora-Zieja z Oddziału 
Onkologicznego. Poświę-
cenia pomieszczeń doko-
nał kapelan szpitala ks. 
Marcin Jurga.
  Jak zapowiedział prezes PCM Tadeusz Stefaniak do końca 
grudnia na nowe oddziały zostanie przeniesiony sprzęt medyczny, 
a pierwsi pacjenci trafią tam w styczniu. 
 Na uroczystość przyjechała m.in. delegacja z partnerskiego 
powiatu Ammerland w Niemczech na czele z Wicestarostą Ralfem 
Denkerem oraz przedstawiciele Ammerland Klinik z Westerstede. 
 Od 2014r. w nowym bloku szpitalnym funkcjonują już Oddział 
Kardiologiczny oraz Oddział Onkologiczny z pododdziałem hema-
tologicznym. 

(tw)

Ostatni etap modernizacji DPS
 Dobiega końca modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Plesze-
wie, współfinansowana z tzw. Funduszu Norweskiego. 
 Prace remontowe w DPS roz-
poczęły się w połowie marca 2015 
roku. Trwa trzeci, ostatni etap robót. 
Planowy termin zakończenia moder-
nizacji DPS to koniec roku 2015. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Budowlane STABOX z Ostrowa Wlkp. 
 Całkowity koszt inwestycji ma 
wynieść 2.579.081 zł (w  tym: 
I etap - 1 102.748 zł, II etap - 606 533 zł, III etap - 869 801 zł).
 Przebudowa i  remont budynku DPS jest realizowana w ramach 
projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami 
starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką 
upadków i akcją edukacyjną”, współfinansowanego ze środków Me-
chanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.                     (tw)

Dach jak nowy
 Powiat Pleszewski zlecił wymianę będącego w złym stanie dachu na budynku 
DPS przy Placu im. Jana Pawła II i ul. Podgórnej w Pleszewie. Zadanie to nie mogło 
być finansowane z Projektu Norweskiego. Koszt remont dachu wynosi 514.600 zł. 
Pieniądze pochodzą ze środków własnych powiatu (284.600 zł) i dotacji celowej 
Wojewody Wielkopolskiego (230.000 zł).  

   (tw)

Rusza dom SENIOR - WIGOR

Rozbudowa szpitala 
zakończona!
W nowym skrzydle Pleszewskiego Centrum Medycznego 
oddano do użytku kolejne pomieszczenia: Oddział Rehabilitacji, 
Zakład Fizjoterapii oraz Dzienny Oddział Onkologiczny 
z poradniami onkologiczną, hematologiczną  i salą podawania 
chemii. Był to ostatni etap rozbudowy szpitala. 

Nowa strategia 
rozwoju powiatu
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 Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Pleszewie zespół specjalistów 
ds. komunikacji publicznej REFUNDA z Wrocławia opracował projekt 
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Powiatu Pleszewskiego”. Dokument określa m.in. układ drogowy 
i kolejowy, oferowany obecnie transport pasażerski, sieć komunika-
cyjną do celów komunikacji publicznej, ocenę i prognozy potrzeb 
przewozowych mieszkańców, dominujące kierunki podróży, zmiany 
potrzeb przewozowych, dostęp osób niepełnosprawnych do transportu 
publicznego, finansowanie i rentowność usług komunikacyjnych, zasa-
dy organizacji rynku przewozów, standardy taboru, system informacji 
dla pasażerów, kierunki rozwoju, przygotowanie oferty przewozowej, 
harmonogram wyboru operatora oraz część graficzną (mapy, wykresy, 
tabele). W grudniu odbyły się konsultacje społeczne na temat propo-
niwanego planu transportowego.
 Zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym dotychcza-
sowi przewoźnicy mogą działać na podstawie posiadanych uprawnień 
do końca 2016r. Powiat Pleszewski dokona wyboru operatora na pra-
wach koncesji i od 2017r. będzie organizatorem publicznego transportu 
zbiorowego na terenie powiatu. 

(tw)

 Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie wzbogaciła się o sześć 
nowych radiowozów marki Kia. Było to możliwe dzięki pomocy finan-
sowej, udzielonej przez Powiat Pleszewski oraz gminy Pleszew, Gołu-
chów Czermin, Chocz i Gizałki. Zakup pojazdów został sfinansowany 
w połowie przez samorządy, a w połowie przez Komendę Wojewódzką 
Policji. 
 Oficjalne przekazanie nowych radiowozów odbyło się w czwartek, 
10 grudnia 2015r. na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Ple-
szewie. Komendant Powiatowy Policji insp. Paweł Golicki podziękował 
za dofinansowanie. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski przekazał 
policjantom kluczyki do stacyjek. Samochody poświęcił proboszcz 
ks. Tadeusz Pietrzak. Nowe 
radiowozy mają zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego w naszym 
powiecie. Dwa z nich trafią do 
Wydziału Ruchu Drogowego, 
dwa do Wydziału Prewencji 
oraz po jednym na Posterunki 
Policji w Gołuchowie i Cho-
czu.                (tw) 

 Rada Powiatu w Ple-
szewie na grudniowej 
sesji podjęła uchwałę 
o udzieleniu pomocy fi-
nansowej Samorządowi 
Województwa Wielkopol-
skiego na budowę nowej 
bazy Śmigłowcowej Służ-
by Ratownictwa Medycz-
nego w Ostrowie Wlkp. 
Powiat przekaże na ten 
cel kwotę 66.446 zł, płatnej w dwóch ratach po 33.223 zł w roku 
budżetowym 2016 i 2017. 
 W Wielkopolsce funkcjonuje obecnie tylko jedna baza Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego - na lotnisku Ławica w Poznaniu. Aby wypełnić 
lukę w dostępie do pomocy medycznej i poprawić skuteczność Śmigłow-
cowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS - od ang. Helicopter 
Emergency Medical Service), Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
podjął decyzje o budowie nowej bazy medicopterów na lotnisku Aero-
klubu Ostrowskiego w Michałkowie pod Ostrowem Wlkp. Ta baza swym 
zasięgiem operacyjnym obejmie także obszar Powiatu Pleszewskiego. 
Nowoczesne lądowisko z zapleczem technicznym i medycznym będzie 
kosztować ok. 6 mln zł. Samorząd wojewódzki przeznacza na tę in-
westycję 3 mln zł. Na drugą połowę złożą się samorządy powiatowe 
i gminne z płd. Wielkopolski.            (tw)

 9 grudnia 2015r. w Pleszewskim Centrum Medycznym służby 
ratownicze przeprowadziły grę decyzyjną dotyczącą symulowanego 
wypadku komunikacyjnego o charakterze masowym oraz praktyczne 
ćwiczenia przeciwpożarowe z próbną ewakuacją Oddziału Rehabi-
litacyjnego. Sprawdzono system łączności, procedury przeciwpo-
żarowe, sprawność działań, stan hydrantów oraz przepustowość 
dróg ewakuacji.                      (tw)

Szpital PCM na ćwiczeniach

Plan transportu publicznego

Wesprzemy budowę bazy HEMS

Sześć radiowozów w pakiecie
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 Maleje bezrobocie w  Powiecie Ple-
szewskim! Na koniec 2014 roku wskaźnik 
bezrobocia wynosił 9,6%, a obecnie spadł 
do 6,0% i jest najniższy w historii powiatu! 
To optymistyczna wiadomość. Stopa bezro-
bocia to stosunek liczby osób bezrobotnych 
do liczby ludności aktywnej ekonomicznie 
(w wieku produkcyjnym). 
 Powiatowa Rada Zatrudnienia w Plesze-
wie pod przewodnictwem Tadeusza Raka na 
posiedzeniu w dn. 16 listopada 2015r. anali-
zowała sytuację na rynku pracy. W naradzie 
uczestniczyli Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski, dyrektor PUP Leszek Bierła, 
wicedyrektor Piotr Janiak oraz delegaci gmin.
 O ile w grudniu 2014r. w Powiecie Ple-
szewskim bez pracy pozostawało 2.349 
osób, to obecnie bezrobotnych jest 1.416. 

Bezrobocie w naszym powiecie jest najniż-
sze od 24 lat, które objęte były statystyką 
(1991 - 2015). Z danych Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pleszewie wynika, że wśród 1.416 
bezrobotnych jest 933 kobiet i 483 męż-
czyzn. Trwale bezrobotnych jest aż 666 osób. 
Warto zwrócić uwagę na bezrobocie wśród 
osób młodych (do 25 lat), których jest 346. 
Zasiłek dla bezrobotnym pobiera aktualnie 
205 mieszkańców. Prawa do zasiłku nie ma 
1.211 bezrobotnych. Większe bezrobocie 
jest na terenach wiejskich (883 osób) niż 
wśród mieszkańców miasta (533). W po-
szczególnych gminach liczba bezrobotnych 
kształtuje się następująco: Pleszew - 750, 
Dobrzyca - 135, Chocz - 104, Czermin - 114, 
Gizałki - 112, Gołuchów - 201. 

(tw) 

Bezpłatna pomoc prawna
 Od stycznia 2016r. rusza powszechny system 
nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamoż-
nych, osób młodych i seniorów, kombatantów i we-
teranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar 
klęsk żywiołowych. To efekt wejścia w życie ustawy 
z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). 
 Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie 
lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju 
barierę finansową dla części obywateli do korzystania 
z profesjonalnych usług prawniczych. Bezpłatna pomoc 
prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, 
co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program 
będzie finansowany przez państwo z budżetów woje-
wodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych 
na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie 
doradców. 
 Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać - na 
podstawie umów z powiatami - adwokaci zrzesze-
ni w Okręgowej Radzie Adwokackiej, radcy prawni 
z Okręgowej Izby Radców Prawnych, a także prawnicy 
(studenci prawa, także doradcy podatkowi) z organiza-
cji pozarządowych, prowadzącej działalność pożytku 
publicznego i mającej kilkuletnie doświadczenie w po-
radnictwie prawnym. 

 Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej? 
Do uzyskania pomocy prawnej uprawnieni są wyłącznie: 
- młodzież do 26. roku życia, 
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
-  seniorzy po ukończeniu 65 lat,
-  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
-  kombatanci,
-  weterani,
-  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.

 Co obejmuje pomoc prawna? 
Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysłu-

PLAN DYŻURÓW BEZPŁATNYCH 
PUNKTÓW PORAD PRAWNYCH

PLESZEW - poniedziałek, środa, czwartek, piątek / 
8.00 - 12.00 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie 
ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew

CZERMIN - wtorek, piątek / 8.00 - 12.00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
63-304 Czermin 1

GIZAŁKI - poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gizałkach
ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki

GOŁUCHÓW - środa, czwartek, piątek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gołuchowie
ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

DOBRZYCA - poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy
ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca

CHOCZ  - środa, czwartek  / 8.00 - 12.00
Zespół Szkół w Choczu
ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz

Bezrobocie najniższe od lat!

gujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach, 
-   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego, 
-  pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie 
niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygoto-
wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postę-
powaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna 
pomoc prawna? 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych,
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie może obejmować spraw podatkowych dla 
przedsiębiorców, spraw z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego, handlowego i związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności). 

 Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych w Powiecie Pleszewskim
 Od stycznia 2016 roku w Powiecie Pleszewskim będą funkcjonować formalnie 
3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które dla lepszej dostępności mieszkań-
ców będą rotacyjnie organizowane w sześciu lokalizacjach: Pleszewie, Choczu, 
Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie i Gizałkach. Punkty te będą prowadzone przez 
Okręgową Radę  Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych, a jeden z nich 
przez organizację pozarządową. W Powiecie Pleszewskim będzie to Fundacja 
HONESTE VIVERE z Warszawy. Fundacja posiada m.in. kilkuletnie doświad-
czenie w świadczeniu poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Otwockiego 
Jej doradcy będą dyżurować w Starostwie Powiatowym w Pleszewie i Środo-
wiskowym Domu Samopomocy w Czerminie.  

    (tw)
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Wydarzenia

 Już po raz trzeci odbył się w Pleszewie 
Wielkopolski Festiwal Rzemiosła®. 18 września 
2015r. na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Go-
spodarczych swoje stoiska wystawiły  zakłady 
rzemieślnicze różnych branż od firm budowla-
nych i instalacyjnych, poprzez zakłady usługowe 
i gastronomiczne po zawody unikatowe, jak 
kowal, rymarz, garncarz i zdun. Celem festiwalu 
była promocja tradycji rzemieślniczych, kształ-
cenia zawodowego oraz pracy w wytwórczości, 
usługach i handlu. Festiwal odwiedziły tłumy 
gości, głównie dzieci i młodzież z przedszkoli, 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Targom 
towarzyszyły konkursy - plastyczny i kulinarny 
- oraz konferencja edukacyjna. Organizatorami 
festiwalu były: Powiat Pleszewski, MiG Pleszew, 

 Ponad czterdziestu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 ZSU-G 
w Pleszewie zostało uroczyście pasowanych na czeladników. Ceremonia odbyła 
się 27 listopada 2015r. w Domu Rzemiosła w Pleszewie podczas Święta Patrona 
Szkoły - Hipolita Cegielskiego. Symbolicznego pasowania na czeladników Szablą 
Kilińskiego dokonał starszy Cechu Rzemiosła Różnych w Pleszewie Olgierd Rusinek. 
Świadectwa promocji czeladniczej wręczał Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz 
Małecki. Wszystko to działo się w obecności starszyzny cechowej, dyrektor ZSU-G 
Iwony Kałużnej oraz wielu gości. Świadectwa odebrali czeladnicy w zawodach: 
fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, pie-
karz, elektryk, cukiernik, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
mechanik pojazdów samochodowych oraz murarz-tynkarz.       (tw) 

III Wielkopolski Festiwal Rzemiosła
Związek Rzemiosła Polskiego i Cech Rzemiosł 
Różnych w Pleszewie. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęli Minister Gospodarki, Mi-
nister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister 
Edukacji Narodowej.           (tw)

Pasowanie na czeladników

®
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Informacje

 W Pleszewie uroczyście obchodzono Święto Niepodległości 11 listopada. W  kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela proboszcz ks. prałat 
Henryk Szymiec, ks. prałat Wiesław Kondratowicz, ks. kanonik Tadeusz Pietrzak i ks. kanonik Krzysztof Grobelny koncelebrowali mszę święta 
za Ojczyznę. Po nabożeństwie delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych, straży pożarnej i szkół złożyły wiązanki kwiatów pod 
tablicą ku czci żołnierzy poległych w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19 i w wojnie na wschodzie 1920 roku. W imieniu powiatu kwiaty złożyli: 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka, Wicestarosta Eugeniusz Małecki oraz 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Roman Pisarski. Władze miejskie reprezentowali: Burmistrz Pleszewa Marian Adamek, 
Wiceburmistrz Arkadiusz Ptak i Wiceburmistrz Andrzej Jędruszek. 
 Tego dnia kwiaty złożono także na grobie ks. Kazimierza Niesiołowskiego na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie oraz pod tablicą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kowalewie. 
   Po południu w auli Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica odbył się koncert patriotyczny pod hasłem „RADOŚĆ NIEPODLEGŁO-
ŚCI”. Wystąpiły: chór licealny „Consonans” pod batutą Aliny Fabisiak, szkolny zespół muzyczny, kółko recytatorskie, solistka Katarzyna Zawada 
i pianistka Maria Rutkowska. Za przepiękny występ artystkom i młodzieży podziękowali gospodarze akademii starosta Maciej Wasielewski 
i burmistrz Marian Adamek.(tw)

 1 września 2015r. w 76 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II Wojny Światowej pod pomnikiem żołnierzy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie odbył się apel 
pamięci. Uroczystość poprowadził Zygmunt Reszel. W hołdzie poległym żołnierzom Września’1939 delegacje złożyły kwiaty. W imieniu Powiatu Pleszewskiego wiązankę złożyli: Starosta 
Pleszewski Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Sławomir Sobczyk oraz prezes 
Pleszewskiego Centrum Medycznego Tadeusz Stefaniak. W uroczystości uczestniczyła kompania honorowa z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, grupa rekonstrukcyjna  Drużyna 
Tradycji 70 Pułku Piechoty pod patronatem Starosty Pleszewskiego oraz liczne poczty sztandarowe.                          (tw)

Delegacja władz powiatowych i miejskich w składzie: Starosta Pleszewski 
Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, 
Wicestarosta Eugeniusz Małecki oraz naczelnik Wydziału Promocji i 
Komunikacji Społecznej UMiG Przemysław Marciniak z okazji rocznicy 
wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczypospolitej 17 wrze-
śnia 1939 roku złożyła kwiaty pod pomnikiem na Placu Wolności im. 
Jana Pawła II. Oddano hołd obrońcom polskich Kresów Wschodnich i 
ofiarom zbrodni sowieckich. 

(tw) 

Rocznica Wojny Obronnej 1939 - 1 września

Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada

Pamiętamy o agresji
sowieckiej - 17 września
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 W tym roku Dożynki Powiatu 
Pleszewskiego odbyło się 6 wrze-
śnia w Choczu. Pleszewscy rolnicy 
dziękowali Bogu za zebrane plony 
podczas mszy świętej w kościele 
Św. Michała Archanioła, którą 
odprawił proboszcz miejscowej 
parafii ojciec Medard Hajdus. 
Po nabożeństwie ulicami miasta 
przeszedł korowód dożynkowy na 
czele z orkiestrą dętą pod batutą 
Włodzimierza Mrozińskiego. 
 Dożynki były okazją uczczenia 
odzyskania przez Chocz praw 
miejskich na początku 2015 
roku. Chocz dołączył bowiem 
do zaszczytnego grona Miast 
Kazimierzowskich, gdyż po raz 
pierwszy prawa miejskie otrzymał 
w XIV wieku za czasów panowa-
nia króla Kazimierza Wielkiego. 
Z tej okazji na rynku odsłonięto 
drewniany posąg władcy, a w ce-
remonii udział wzięli m.in. przed-
stawiciele  Stowarzyszenia Miast 
Króla Kazimierza Wielkiego.
 Główne uroczystości dożynko-
we odbyły się na placu w Zespole 
Szkół w Choczu. Starostami doży-
nek byli Małgorzata Szablewska 
z Nowolipska i Damian Pelka 
z Piły, a  ich asystentami Miro-
na Ryżak z  Chocza i Mariusz 
Skórzybut z Kwilenia. Okolicz-
nościowe przemówienia wygło-
sili Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski i  Burmistrz Cho-
cza Marian Wielgosik. Obrzęd 
dożynkowy przedstawiło Studio 
Piosenki GOK z Chocza. Sołectwa 
przygotowały stoiska kulinarne, 
a Centrum Kultury i Sztuki z Ka-
lisza zorganizowało „Estradę folk-
loru”. Podczas dożynek wręczono 

 Zawidowice w Powiecie Pleszewskim były miejscem organizacji 
biegów przełajowych i  zawodów Nordic Walking z cyklu „Korona Wiel-
kopolski”. Impreza odbyła się 14 listopada 2015r. w ramach obchodów 
Święta Niepodległości, stąd nadano jej nazwę „Biegów  Niepodległości”. 
W zawodach wystartowało 300 biegaczy i kijkarzy. Organizatorami 
biegów  były: UMiG Pleszew, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, DK 
Pleszew, Fitness Klub ActiveFit, Karczma „Stara Stajnia” w Zawido-
wicach, Stowarzyszenie „Wspólnie dla przyszłości” oraz „Pleszewskie 
włóczykije”. Jedną z atrakcji imprezy było inscenizacja historyczna pt. 
„O wolną Polskę. Podziemie niepodległościowe 1945” przygotowana przez 
grupy rekonstrukcyjne z Pleszewa, Grodziska Wlkp. i Ostrowa.

 (tw) 

Korona Wielkopolski w Zawidowicach

Dożynki Powiatowe w Choczu

nagrody laureatom konkursów na 
najładniejsze witacze i wieńce. 
Na dożynki przyjechali goście 
z  powiatu Ammerland, gminy 
Wiefelstede i gminy Boden Kir-

chen w Niemczech. 
 Wieczorem na scenie wystąpi-
ły grupa disco-polo „DILEY” oraz 
„DZIANI” z zespołem cygańskim. 
O godzinie 22.30 odbył się wi-

dowiskowy pokaz fajerwerków. 
Dożynki zakończyły się zabawą 
taneczną, którą poprowadził  DJ 
Adam Kaźmierski.

 (tw)


