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 Jak co roku przed świętami dzieci napisa-
ły listy do Św. Mikołaja. Prezenty ufundowali 
im sponsorzy i radni powiatowi. Ta tradycja 
ma już 12 lat. Akcji patronuje Przewodni-
czący Rady Powiatu w Pleszewie.
 Darczyńcy dostarczyli do Domu Dziecka 
paczki świąteczne dla 34 dzieci. 15 z nich 
ufundowali samorządowcy powiatu. Średnia 
wartość prezentów wynosiła ok. 100 - 150 
zł. - Były zabawki, kosmetyki, bony świąteczne 
na zakupy, odzież, bardzo praktyczne rzeczy. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy of ia-
rowali paczki naszym dzieciom - powiedział 
dyrektor placówki Jerzy Wiśniewski. 
 Tradycyjna wigilia w Domu Dziecka od-
była się 18 grudnia 2019 roku. W uroczystej 
kolacji uczestniczyli goście: Przewodniczący 
Rady Powiatu w Pleszewie Marian Ada-
mek, obaj Wiceprzewodniczący Wojciech 
Maniak i Piotr Kopczyński, Wicestarosta 
Pleszewski Damian Szwedziak, Prezes Sądu 
Rejonowego Małgorzata Huk-Sobańska, , 
Wicedyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Małgorzata Szeląg, Sekre-
tarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności Magdalena Dziat-
kewicz oraz Proboszcz Parafii św. Floriana 
ks.  Krzysztof Guziałek.
 Dzieci przygotowały Jasełka. Prezenty 
rozdał Wojciech Maniak przebrany za Św. 
Mikołaja. 

(tw)  

Spełnione prośby o prezenty
Podopieczni pleszewskiego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego są zadowoleni 
i szczęśliwi. Wszyscy dostali wymarzone prezenty na Gwiazdkę.
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 Z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu odbyła się w Pleszewie 
konferencja zdrowotna pod hasłem „Czas to mózg”. Dyskutowano o ob-
jawach choroby, jej zapobieganiu, leczeniu i rehabilitacji. Wypowiadali 
się ratownicy medyczni, lekarze neurolodzy i kardiolodzy, specjaliści 
z zakresu diabetologii i dietetyki, a także - co bardzo ważne - osoby, 
które przeszły udar mózgu. Konferencję zorganizowały Stowarzysze-
nie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Pleszewskie Centrum Medyczne. 
Patronowali mu prezes stowarzyszenia Grażyna Kaczmarek i prezes 
PCM Błażej Górczyński. 

(tw)

Karetki SOR z Pleszewskiego Centrum Medycznego obsługują 
powiaty: pleszewski, jarociński, ostrowski, kaliski, słupecki 
i wrzesiński. Rocznie każdy z ambulansów odnotowuje ok. 900 
wyjazdów i pokonuje średnio 60.000 km. Karetki pogotowia 
zużywają się bardzo szybko, po 5-6 latach. Na szczęście, w 2019 
roku pleszewski szpital zyskał dwie nowe karetki: typu „P” i „S”.

Dwie nowe karetki
 We wrześniu 2019 r. PCM z własnych środków zakupił nowy ambulans 
typu „P” (podstawowy) marki Volkswagen Crafter, karasowany w zakładzie 
zabudów pojazdów specjalnych AMZ Kutno S.A.. Karetka kosztowała 
344.760 zł. 

 W dn. 4 października 2019 r. odbyła się uroczystość przekazania po-
jazdu Zespołowi Ratownictwa Medycznego (ZRM). Prezes PCM Błażej 
Górczyński wręczył kluczyki zastępcy ordynatora Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego lek. Katarzynie Bielan. Gratulacje złożył Starosta Pleszewski 
Maciej Wasielewski. Pojazd poświęcił kapelan szpitala ks. Marcin Jurga.  

***
 Minister Zdrowia przyznał PCM dofinansowanie w kwocie 400.000 
zł z „Programu wymiany ambulansów” . Umowę podpisali 9 września 2019 
r. w Pleszewie Podsekretarz Stanu w resorcie zdrowia Janusz Cieszyński 
i Prezes PCM Błażej Górczyński w obecności Wicewojewody Wielkopol-
skiego Anety Niestrawskiej, Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielew-
skiego, dyrektora PCM ds. medycznych dr n. med. Ryszarda Bosadzkiego, 
dyrektora Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu Damiana Marciniaka, 
kadry szpitala i licznych gości.

PCM w czołówce!

 W raporcie „RZECZPOSPOLITEJ” na temat pleszewskiego szpitala 
czytamy: „Sklasyfikowane na piątym miejscu ogólnopolskiego rankingu Ple-
szewskie Centrum Medyczne dołączyło w tym roku do nielicznych ośrodków 
w Polsce, w których wykonywane są zabiegi ablacji - ratującej życie metody 
leczenia zaburzeń rytmu serca. Dzięki nowej Pracowni Elektrofizjologii 
lekarze mogą wykonywać całą gamę zabiegów kardiologicznych a pacjenci, 
kwalif ikujący się do ablacji nie są zmuszeni wyjeżdżać do innych ościennych 
ośrodków medycznych. Dziś w Polsce wykonuje się tylko ok. 3 tys. zabiegów 
ablacji, podczas gdy liczbę Polaków dotkniętych samym migotaniem przed-
sionków szacuje się na ok. 400 tys. Szpital dba też o zdrowie mieszkańców 
regionu, oferując bezpłatne programy profilaktyczne, badania przesiewowe 
raka jelita grubego, prof ilaktyki retinopatii cukrzycowej oraz wczesnego 
wykrywania raka piersi”.

(tw) 

Na temat udaru mózgu

 Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zdobyło wysokie noto-
wania w najnowszym „Rankingu Szpitali’ 2019”, opublikowanym przez 
ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny „RZECZPOSPOLITA” 
nr 293 z 17 grudnia 2019 roku. Szpital powiatowy w Pleszewie zajął 
5. miejsce w „złotej setce” szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych 
i onkologicznych. Otwiera listę najlepszych szpitali Województwa 
Wielkopolskiego. Ponadto został liderem w Polsce szpitali sieciowych 
II poziomu referencyjnego. 

 W 3 miesiące od zawarcia umowy karetka trafiła do Pleszewa. To ka-
retka typu „S” (specjalistyczna), również na podwoziu VW.
 Oficjalne przekazanie pojazdu ratownikom odbyło 16 grudnia 2019 
roku. Kluczyki do stacyjki wręczył ordynatorowi SOR lek. Arkadiuszowi 
Grabowskiemu nowy Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm Jan Mosiński i To-
masz Ławniczak, Prezes PCM Błażej Górczyński Starosta Pleszewski 
Maciej Wasielewski, samorządowcy, pracownicy szpitala i dziennikarze. 
 Cena karetki z pełnym wyposażeniem medycznym wyniosła 427.530 
zł, w tym: 400.000 zł stanowiła dotacja celowa z MZ, a 27.530 zł to środki 
własne spółki PCM.                               (tw) 
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 W postępowaniu konkursowym 
na dyrektora DPS startowało 5 kan-
dydatów. Konkurs wygrała  Kata-
rzyna Krawczyk. Dotychczas była 
kierownikiem Ośrodka Wsparcia dla 
Osób Niepełnosprawnych Intelektu-
alnie w Pleszewie. Jest absolwentką 
Studium Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, działaczką Stowarzysze-
nia Centrum Rozwoju przy PCPR 
w  Pleszewie, trenerem PRIDE, 
przygotowującym kandydatów na 

rodziców zastępczych, instruktorem 
zajęć teatralnych dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie. Ma duże 
doświadczenie w pracy terapeutycz-
nej ze sprawcami przemocy w rodzi-
nie. W stowarzyszeniu koordynuje 
projekty z zakresu aktywizacji i re-
habilitacji osób niepełnosprawnych, 
organizacji teatroterapii oraz pomocy 
żywnościowej i współpracy z Wiel-
kopolskim Bankiem Żywności. 

(tw)

 - Jesteśmy wdzięczni za wszyst-
ko, czego dokonał Pan w Pleszewie 
- napisali w  liście gratulacyjnym 
Starosta Pleszewski Maciej Wasie-
lewski i Przewodniczący Rady Ma-
rian Adamek. - Doceniamy Pańskie 
kompetencje, doświadczenie, osiągnię-
cia i cały dorobek w dziedzinie pomocy 
społecznej. Będziemy pamiętać o Pana 
zasługach!
 Grzegorz Grygiel z dn. 1 listo-
pada 2019 r. objął funkcję dyrekto-
ra Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu. Pozosta-
wił w Pleszewie dobrze utrzymany 
DPS, kompleksowo zmodernizowany 
w 2015 roku dzięki Funduszom Nor-
weskim w ramach projektu „Poprawy 
standardu opieki zdrowotnej nad oso-
bami starszymi i niesamodzielnymi...”. 
Jego zasługą było utworzenie pierw-
szego w Polsce pododdziału DPS do 
terapii seniorów uzależnionych od 
alkoholu (2012). Obiekt został nawet 
wyróżniony przez Polski Związek 
Inżynierów i Technikum Budownic-
twa nagrodą „Mister Budownictwa”. 
Za jego czasów powstał też Dzienny 
Dom Opieki „Senior-Wigor” (2016). 
Grzegorz Grygiel odpowiadał także 
za wdrożenie programu restruktury-
zacji i połączenia DPS-ów Pleszew 
i Fabianów w jedną jednostkę orga-
nizacyjną. 

(tw)

Będziemy pamiętać 
o Pana zasługach

Rada Powiatu w Pleszewie na X sesji VI kadencji 
w dn. 13 grudnia 2019 r. oficjalnie podziękowała Grzegorzowi 
Gryglowi za wieloletnią pracę dla Powiatu Pleszewskiego. 

Nowy dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie

Katarzyna Krawczyk jest od listopada 
2019 r. nowym dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie. Zastąpiła na 
tym stanowisku Grzegorza Grygla, który 
kierował DPS-em przez ostatnie 12 lat, 
a niedawno awansował na dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu.
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Kalendarz 2020
 Pleszewskie starostwo wydało 
kalendarz reklamowy na rok 2020. 
To popularny rodzaj kalendarza trój-
dzielnego do powieszenia na ścianie 
np. w biurze. Elementem graficznym 
kalendarza jest „Pleszew nocą. Dom 
parafialny w świetle ulicznym”. Au-
torem zdjęcia jest Roman Urbaniak. 

(tw)

Francja górą! Tydzień Języków Obcych w ZST
 Wielki finał V edycji Tygodnia Języków Obcych w Zespole Szkół Technicznych 
w Pleszewie zakończył się zwycięstwem klasy III tl za prezentację Francji. Klasa zdo-
była także I m. w konkursie kulinarnym oraz nagrodę specjalną Starosty Pleszewskiego 
za najlepszy występ w Dużym Talent Show. Dyplom za II m. imprezy plus nagrodę 
publiczności odebrała klasa II tla za promocję Peru z Ameryki Południowej. III miejsce 
zajęła klasa IV tżs za przedstawienie Irlandii. 
 Tydzień Języków Obcych to impreza edukacyjno-rozrywkowa, organizowana w szkole 
na Zielonej od 5 lat. To wieloetapowy konkurs, na który uczniowie przygotowują  stoiska 
różnych państw, promujące ich kulturę, tradycje, zabytki, modę oraz potrawy kuchni 
narodowych. Prezentacje oceniane są przez komisję konkursową. Młodzież uczestniczy 
także w Quizie Wiedzy oraz w przeglądzie artystycznym Talent Show. Wydarzenie cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem. W organizację angażują się całe klasy. Impreza już 
na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń w ZST.            (tw)

Pasowanie czeladników ZSU-G Pleszew
 Tradycją rzemiosła jest uroczyste pasowanie czeladników - to uzyskanie pierwszego ważnego stopnia kwali-
fikacji zawodowych. 35 absolwentów Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie dostąpiło zaszczytu 
pasowania na czeladnika. Wśród nich byli cukiernicy, mechanicy, stolarze i fryzjerki. Ceremonii pasowania histo-
ryczną szablą Jana Kilińskiego dokonał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Pleszewie Sławomir Pisarski w asyście dyrektor ZSU-G Iwony Kałużnej i Wicestarosty Damiana Szwedziaka. 
Uroczystość miała miejsce w Domu Rzemiosła w Pleszewie 24 października 2019 roku.                                      (tw)

 Blisko 150 uczniów ze starszych klas szkół podstawowych 
VII i VIII wzięło udział w „Nocy Zawodowców” w Plesze-
wie. To nowatorska forma promocji rzemiosła i kształcenia 
zawodowego - zabawa edukacyjna połączona z konkursem. 
 Wszystko zaczęło się w Domu Rzemiosła: rejestracja 
drużyn i start. W ZSU-G czekały zadania „Be A Master” z za-
kresu fryzjerstwa i instalatorstwa, test z BHP, gra planszowa 
o przedsiębiorczości oraz egzamin z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Dodatkowymi atrakcjami były 
pokazy barberski, kosmetyczny, barmański, fotograficzny 
i aerobiku oraz prezentacje multimedialne. 
 Trudniejsza była gra miejska pt. „Zawodowy Express”. 
Startujące ekipy musiały dotrzeć do pięciu wyznaczonych 
zakładów rzemieślniczych w Pleszewie i wykonać różne 
usługi. Odwiedzili piekarnię, warsztat mechaniki samocho-
dowej, stolarnie, firmę malarską i zakład elektroniczny. 
 Impreza odbyła się 4 październiku 2019 r. w ramach 
pilotażowego projektu Zespół Szkół Usługowo - Gospodar-
czych, Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie oraz Centrum 
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 
z Kalisza. W rywalizacji wzięły udział 13 drużyn ze szkół 
w Pleszewie, Lenartowic, Kowalewa, Taczanowa, Kuźni, 
Kwilenia, Broniszewic, Lutyni, Chocza, Czermina i Kar-
mina. Pierwszą „Noc Zawodowców” w Pleszewie wygrali 
uczniowie z Kowalewa.  Zmagania młodzieży obserwowali 
Wicestarosta Damian Szwedziak, Wiceburmistrz Izabella 
Świątek. Starszy Cechu Sławomir Pisarski i dyrektor ZSU-
-G Iwona Kałużna                                                        (tw)

Zawodowy Express 
i  „Noc Zawodowców” 
w Pleszewie 

Fot. Jacek Piotrowski
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	 16	grudnia	2019	r.	została	oddana	do	użytku	zmo-
dernizowana droga powiatowa 4329P Pleszew - Kowalew 
tj.	ul.	70	Pułku	Piechoty	w granicach	Pleszewa	oraz	ul.	
Romana	Dmowskiego	w Kowalewie.	
	 Symboliczną	wstęgę	przecięli:	nowy	Wojewoda	Wiel-
kopolski	Łukasz Mikołajczyk,	Posłowie	na	Sejm	RP	Jan 
Mosiński	i Tomasz Ławniczak,	Starosta	Pleszewski	Maciej 
Wasielewski,	Wicestarosta	Damian Szwedziak,	Burmistrz	
Pleszewa Arkadiusz Ptak,	Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	
Adela Grala-Kałużna,	Dyrektor	Zarządu	Dróg	Powiatowych	
Halina Meller.
	 Była	to	największa	inwestycja	drogowa	Powiatu	Ple-
szewskiego	w 2019	roku.	Rozpoczęła	się	w lipcu,	a zakoń-
czyła	w listopadzie.	Wykonawcą	była	firma	PBH	Marzyński	
z Jarocina.	
 Koszt 5.165.670 zł.	Finasowanie:	Powiat	Pleszewski	-	
1.799.000	zł,	Fundusz	Dróg	Samorządowych	-	2.466.670	
zł,	MiG	Pleszew	-	900.000	zł.	
	 Długość	drogi	2,255	km,	szer.	jezdni	6	m,	ciąg	pieszo-
-rowerowy	dł.	2,255	km	i szer.	2,6	m,	chodnik	173	mb,	
przepusty,	kanalizacja	deszczowa,	wysepka,	peron	kolejki	
wąskotorowej	w Kowalewie,	bariery	stalowe,	balustrady,	
znaki	drogowe,	nasadzenie	116	drzew.

6 km ścieżki rowerowej
	 W	latach	2018-2019	Powiat	Pleszewski	wybudował	6	km	
ścieżki	 rowerowej	wzdłuż	drogi	powiatowej	nr	4348P	Krzywo-
sądów	-	Kuchary.	I	etap	-	odcinek	z	Kuchar	do	Kucharek	(3	km)	
powstał	w	2018	r.	za	cenę	2.761.102,45	zł.	W	2019	r.	oddano	
do	użytku	dwa	kolejne	odcinki;	w	czerwcu	2,1	km	Krzywosądów	
-	Karsy,	a	we	wrześniu	800	m.	w	miejscowości	Kucharki.	Wartość	
robót	w	2019	roku	wyniosła	2.653.634,04	zł.	Wykonawcą	była	
FH-U	„DROMEX”	Roboty	Drogowo-Budowlane	Robert	Pleśniero-
wicz	z	Koźminka.	Ścieżka	powstała	w	technologii	asfaltowej	i	ma	
szerokość	2,5	m.
	 Inwestycja	kosztowała	w	sumie	5.414.736,49 zł,	z	czego	
dofinansowanie	z	WRPO	2014+	wyniosło	2.999.649,62	zł.	
Zadanie	było	realizowane	w	ramach	projektu	„Aglomeracja Kali-
sko - Ostrowska przyjazna rowerzystom”	i	współfinansowane	ze	
środków	EFRR	w	ramach	WRPO	2014	-	2020	Poddziałania	3.3.4	
„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju 
Aglomeracji K-O”.

PLESZEW 

GOŁUCHÓW 

Przebudowa ul. 70 pułku piechoty zakończona!

Wydawca:		 	 	 	 Starostwo Powiatowe w Pleszewie
	 	 	 	 	 	 ul.	Poznańska	79
	 	 	 	 	 	 Wydział	Organizacyjno-Administracyjny
	 	 	 	 	 	 tel.	62	742-96-50
Projekt	graficzny:	 	 creative7.pl	Piotr	Budnik,	tel.	693	799	304
Druk:		 	 	 	 	 F.U.P.	„FC	Druk”,	Piekarzew	10a

IADOMOŚCI WPowiatowe
BIULETYN  INFORMACYJNY SAMORZĄDU POWIATOWEGO W PLESZEWIE
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	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	
4320P	w Choczu,	dł.	216	m.	Koszt	
129.573 zł	 (powiat	 -	90.701,	gm.	
Chocz	-	38.872	zł)

	Rozbudowa	sieci	kanalizacji	desz-
czowej	na	ul.	Grodzieckiej	i Placu	1-go	
Maja	w Choczu	-	dł.	odcinka	517	m.	
Koszt 801.521 zł	(powiat	-	561.066	
zł,	gm.	Chocz	-	240.456	zł)

Opr. T. Wojtala

	Przebudowa	chodnika	na	ciąg	pie-
szo-rowerowy	przy	Al. Wojska Polskie-
go w Pleszewie	(droga	powiatowa	nr	
4367P),	etap	IV	-	odcinek	130	mb.	
od	ul.	Fabrycznej	do	Al.	Mickiewicza,	
szer.	2,5	m.	Koszt:	77.038 zł	(powiat	
-	38.519	zł,	gm.	Pleszew	-	38.519	
zł).	Wykonawcą	prac	brukarskich	był	
Zakład	Robót	 Inżynieryjnych	P.U.H.	
Mieczysław	Szczechowiak	z	Pniew.	

	Rozbudowa	ciągu	ulic Ogrodowej 
i Kolejowej w Pleszewie,	ulica	210	m	
+	chodnik.	Koszt	779.142 zł	(powiat	
367.000	zł,	gm.	Pleszew	-	412.000	
zł).	

	Na	zlecenie	Zarządu	Dróg	Powia-
towych	w Pleszewie	 firma	„Rolbud”	
wykonała	 remont	  mostu	drogowe-
go w Brzeziu na drodze powiatowej 
nr	4342P	Brzezie	 -	 Janków.	Koszt	
150.000 zł	(budżet	powiatu).

	Budowa	chodnika	przy	ul.	Fabianow-
skiej w Kowalewie	(droga	powiatowa	
nr	4309P	Pleszew	-	Dobrzyca),	etap	
II,	odcinek	270	mb	od	znaku	„Koniec 
terenu zabudowanego” w stronę	Fabia-
nowa.	Roboty	realizował	Zakład	Robót	
Inżynieryjnych	P.U.H.	z Pniew.	Wartość	
zadania 136.334 zł	(powiat	-	68.167	
zł,	gm.	Pleszew	-	68.167	zł).

	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	
5149P	w Karmińcu	 -	1	km	nowej	
nawierzchni	asfaltowej	z utwardzo-
nym	poboczem.	Koszt	391.744 zł 
(powiat	-	274.220	zł,	gm.	Dobrzyca	
-	117.523	zł).	Wykonawca:	Zakład	
Posadzkarsko-Brukarski	i Utrzymania	
Zieleni	Miejskiej	z Nowych	Skalmierzyc.

	Remont	drogi	powiatowej	nr	4174P	
w Fabianowe -	200	m.	nowego	„dy-
wanika”	asfaltowego.	Wykonawca:	
PBD	Kalisz.	Koszt	65.000 zł	(powiat). 	Budowa	chodnika	o dł.	86	m	przy	

drodze	powiatowej	nr	4331P	(ul.	Kroto-
szyńska)	na	Nowym Świecie	w Dobrzy-
cy.	Koszt:	47.876 zł	(powiat	-	23.938	
zł,	gm.	Dobrzyca	-	23.938	zł).		

	Poprawa	bezpieczeństwa	ruchu	dro-
gowego	w rejonie	szkoły	w Karminie - 
płyta	progowa	na	przejściu	dla	pieszych	
i radarowy	wyświetlacz	prędkości	na	
moście.	Powiat	odpowiadał	za	opra-
cowanie	stałej	organizacji	ruchu.	Koszt	
83.000 zł	 (gm.	Dobrzyca	-	62.250	
zł,	Program	ograniczania	przestępczo-
ści	i aspołecznych	zachowań	„Razem 
bezpieczniej”	-	20.750	zł).	

Dotacja na drogę Krzywosądów - Kucharki 
(2019-2020)
	 Powiat	Pleszewski	otrzymał	5,35 mln zł	dotacji	z	Funduszu	Dróg	Samorządowych	na	
przebudowę	drogi	powiatowej	nr	4348P	Krzywosądów	-	Kucharki	(7,6	km).	Całe	zadanie	
będzie	kosztować	10,7	mln	zł.	Umowę	o	dofinansowaniu	podpisali	7	października	2019	r.	
w	Urzędzie	Miejskim	w	Kaliszu	Wicewojewoda	Wielkopolski	Aneta Niestrawska, Starosta 
Pleszewski	Maciej Wasielewski,	Wicestarosta	Damian Szwedziak	oraz	Skarbnik	Powiatu	
Mariusz Gramala.	Inwestycja	będzie	realizowana	w	latach	2019-2020.	

GOŁUCHÓW 

DOBRZYCA 

CZERMIN

PLESZEW 

	Przebudowa	chodnika	z	kanalizacją	
deszczową	w	ciągu	drogi	powiatowej	 
nr 4173P w Strzyżewie,	etap	III,	od-
cinek	dł.	335	m.	

CHOCZ 

	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	4311P	przy	szkole	i remizie	OSP	w Broniszewicach.	Nowa	ulica	ma	610	m,	a chodnik	
212	mb.	Koszt	748.668 zł	(powiat	-	663.668	zł,	gm.	Czermin	-	85.000	zł).	Wykonawca:	PBD	Kalisz.
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38. rocznica stanu wojennego 
	 W 38.	rocznicę	wprowadzenia	w Polsce	stanu	wojennego	przedstawiciele	
władz	powiatu	i miasta,	działacze	opozycji	demokratycznej	w PRL	i członkowie	
związków	zawodowych	złożyli	wiązanki	kwiatów	pod	tablicą	30-lecia	NSZZ	
„Solidarność”,	znajdującą	się	na	Murze	Pamięci	przy	kościele	pw.	Ścięcia	św.	
Jana	Chrzciciela.	Pleszew,	dn.	13	grudnia	2019	roku.																											(tw)

 Pod pomnikiem artylerzystów i 70 pp dokonano wmurowania aktu 
erekcyjnego pod budowę Pomnika Chwały Oręża Polskiego. Dalsze uro-
czystości odbyły się na placu apelowym CKiW OHP z udziałem wojska 
i zgodnie z ceremoniałem wojskowym. 

Niemiecka delegacja na 
obchodach 80. rocznicy wojny 
 
 Jak	co	roku	obchody	
rocznicy	wybuchu	Wojny	
Obronnej’1939	odbyły	się	
1	września	pod	pomnikiem	
70	pp	na	Placu	Powstań-
ców	Wlkp.	w	Pleszewie.	
	 W	 imieniu	 władz	
Powiatu	 Pleszewskiego	
wiązankę	 kwiatów	 pod	
obeliskiem	złożyli	Wicesta-
rosta	Pleszewski	Damian 
Szwedziak,	Przewodniczą-
cy	Rady	Powiatu	Marian 
Adamek	oraz	Komendant	
Powiatowy	Policji	w	Plesze-
wie insp. Roman Pisarski. 
	 W	tym	roku	w	obcho-
dach	rocznicowych	uczestniczyła	delegacja	z	partnerskiego	powiatu	Ammerland	
z	Dolnej	Saksonii	w	Niemczech.	Hołd	polskim	żołnierzom	Września’1939	
oddali:	Landrat	Ammerland’u	Jörg Bensberg,	 jego	zastępca	Ralf Denker 
oraz	tłumacz	Anna Wittenberg.	To	ważny	gest	przyjaźni,	symbol	pojednania	
i	pokoju.	

(tw)

Pamięci przedwojennych starostów
	 Z okazji	Wszystkich	Świętych	Wicestarosta	Damian Szwedziak	i Sekre-
tarz Powiatu Urszula Balicka	złożyli	wiązanki	kwiatów	i zapalili	znicze	pod	
tablicami	ku	czci	płk.	Ludwika	Bociańskiego	i Bohaterów	Niepodległości	 
-	Synów	Ziemi	Pleszewskiej	w Starostwie	Powiatowym	w Pleszewie	oraz	
na	grobach	przedwojennych	starostów	pleszewskich	ś.+p.	dr	Władysława	
Wieczorka	na	cmentarzu	przy	kościele	św.	Floriana	w Pleszewie	 i ś.+p.	
Artura	Szenica	przy	kościele	św.	Jakuba	Apostoła	w Czerminie.	

(tw)

Pośmiertny awans 
dowódcy

Zasłużony dowódca pleszewskiego 70 Pułku Piechoty 
z okresu międzywojennego płk dypl. Mieczysław Moz-
dyniewicz został pośmiertnie awansowany do stopnia 
generała brygady. 

 Płk Mieczysław Mozdyniewicz zapisał się w historii Pleszewa jako 
dowódca 70 pp w latach 1927-1935. W Wojnie Obronnej 1939 r. dowodził 
17 Dywizją Piechoty. W 1946 r. były d-ca Armii „Poznań” gen. dyw. Tade-
usz Kutrzeba złożył wniosek o awans płk. M. Mozdyniewicza, w którym 
uzasadniał: - W bitwie nad Bzurą dowodził działaniami 17 DP spokojnie 
i pewnie. Odważny, prawy oficer. Uległ wraz z dywizją w ogólnej sytuacji bez 
własnej winy.
 W uznaniu zasług na rzecz obronności państwa Prezydent RP Andrzej 
Duda 11 marca 2019 r. mianował pośmiertnie płk. dypl. M. Mozdyniewicza 
na stopień gen. brygady. Stało się tak dzięki osobistym staraniom Krystiana 
Piaseckiego - dyrektora CKiW OHP w Pleszewie. Placówka mieści się 
w byłych pleszewskich koszarach i nawiązuje do tradycji garnizonu. 
 Uroczystości z okazji pośmiertnej nominacji płk. M. Mozdyniewicza 
na generała odbyły się 3 października 2019 r. w Pleszewie.

 Akt mianowania płk M. Mozdyniewcza na generała przekazał minister 
Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Dokument odebrali: córka generała 
Ewa Morell, wnuk Piotr Wróblewski oraz Robert Kusch - pełnomocnik 
syna generała Mirosława Mozdyniewicza (ze względu na chorobę nie mógł 
przyjechać z USA do Polski).
 W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe, kompania i or-
kiestra wojskowa, organizacje kombatanckie i społeczne, przedstawiciele 
służb i instytucji, pracownicy i młodzież CKiW OHP, grupa rekonstruk-
cyjna, młodzież i mieszkańcy.
 Organizatorami uroczystości byli: CKiW OHP w Pleszewie, MiG 
Pleszew i Powiat Pleszewski.                                                                  (tw) 
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	 Drużyna	Tradycji	70	Pułku	Piechoty	działająca	pod	patronatem	
Starosty	Pleszewskiego	zakończyła	Sezon	Rekonstrukcyjny’	2019.	Dla	
pleszewskich	pasjonatów	wojska	i historii	był	to	bardzo	aktywny	rok.	
Uczestniczyli	 łącznie	w 37	wydarzeniach:	15	świętach,	 rocznicach	
i apelach	patriotycznych,	11	rekonstrukcjach	i pokazach	historycznych	
oraz	w 3	konferencjach.	Współorganizowali	m.in.	VI	Wielkopolski	Rajd	
Żołnierzy	Wyklętych	w Taczanowie	oraz	I Rajd	Pamięci	Policji	Państwo-
wej	II	RP	w Witaszycach.	Odbyli	5	profesjonalnych	sesji	zdjęciowych,	
nawiązujących	do	tematyki	II	wojny	światowej	oraz	zagrali	w 3	filmach	
historyczno-dokumentalnych	o okupacji	i zbrodniach	niemieckich.	

(tw)

Święto 
Niepodległości 2019
	 Starosta	Pleszewski	Maciej Wasielewski	uczestniczył	w obcho-
dach		Narodowego	Święta	Niepodległości	w Dobrzycy.	Dzieci	niosły	
długą,	20-metrową	flagę	biało-czerwoną.	W kościele	p.w.	św.	Tekli	
odprawiona	została	msza	święta	za	Polskę.	Starosta,	Burmistrz	
Dobrzycy	Jarosław Pietrzak	oraz	delegacje	złożyły	kwiaty	pod	
Pomnikiem	Poległych	w Walce	o Niepodległość	i Obronę	Ojczyzny	
u zbiegu	ul.	Koźmińskiej	i Parkowej.	

(tw) 

29. Zaduszki Mikołajczykowskie 
w Dobrzycy

	 Stanisław	Mikołajczyk	-	w	historii	zapisał	się	jako	
powstaniec	wielkopolski,	przywódca	ruchu	ludowego,	
poseł,	premier	Rządu	Emigracyjnego	w	Londynie	i	prezes	
PSL.		
	 15	grudnia	2019r.	parlamentarzyści	i	działacze	PSL	
zjechali	do	Dobrzycy	-	w	której	Stanisław	Mikołajczyk	
spędził	lata	młodości	-	aby	oddać	mu	hołd.	W	kościele	
parafialnym	pw.	Św.	Tekli	odprawiona	został	msza	święta	
za	duszę	ś.p.	Stanisława	Mikołajczyka	w	53	rocznicę	
jego	śmierci.	
	 Dobrzyckie	Zaduszki	Mikołajczykowskie	odbyły	się	
po	raz	29.	Uczestniczyli	w	nich	znani	ludowcy:	Prezes	
Honorowy	PSL	Stanisław Kalemba,	Poseł	Andrzej Grzyb, 
Wicemarszałek	Województwa	Wlkp.	Krzysztof Grabow-
ski.	Obecni	byli	samorządowcy	i	działacze	stronnictwa:	
Prezes	Zarządu	Powiatowego	PSL	w	Pleszewie	Sławo-
mir Spychaj,	Starosta	Pleszewski	Maciej Wasielewski 
i	Burmistrz	Dobrzycy	Jarosław Pietrzak. 
	 Pod	obeliskiem	Premiera	na	rynku	ludowcy	złożyli	
wiązanki	kwiatów.	Zaduszki	zakończyły	się	okoliczno-
ściową	wieczornicą	w	GCK	w	Dobrzycy.	

(tw)

	 W 1939	roku	hitlerowska	III	Rzesza	napadła	na	Polskę.	Gdy	6	wrze-
śnia	1939	r.	Niemcy	zajęli	Dobrzycę,	miasto	odbili	mieszkańcy	i ochotnicy	
z Witaszyc.Nie	byli	żołnierzami,	a mimo	to	stawili	opór	wrogowi.	Ciężko	
ranny	podczas	walk	d-ca	polskiej	Straży	Porządkowej	z Witaszyc	Franci-
szek	Samela	zmarł	wkrótce	w szpitalu	w Kutnie.	Dziewięciu	powstańców	
za	obronę	Dobrzycy	zostało	przez	Niemców	skazanych	na	karę	śmierci	
i rozstrzelanych	lub	zabitych	w obozach	koncentracyjnych.	
	 Z okazji	80.	rocznicy	tamtych	tragicznych	wydarzeń	władze	Dobrzycy	
i Towarzystwo	Miłośników	Ziemi	Dobrzyckiej	odsłoniły	na	ratuszu	tablicę	
pamiątkową.	Dobrzyca,	27	grudnia	2019	r.	

Sezon Rekonstrukcyjny 2019 
zakończony

Bohaterowie 
„Powstania dobrzyckiego” 
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 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
przeprowadził 22 października 2019 r. w Pleszew-
skim Centrum Medycznym okresowe ćwiczenia 
przeciwpożarowe i próbną ewakuację pacjentów 
Oddziału Rehabilitacji.
 W akcję zaangażowane były: Jednostka Ra-
towniczo - Gaśnicza PSP Pleszew, OSP Pleszew, 
OSP Broniszewice oraz policja. Służbą wiodącą 
była straż pożarna. 
 Scenariusz ćwiczeń zakładał pojawienie się 
ognia w pomieszczeniu socjalnym oraz duże za-
dymienie na oddziale. Przyczyną pożaru miało być 
zwarcie w czajniku elektrycznym. Sprawdzano czas 
reakcji służb na zgłoszenie, procedury p.poż., drogi 
ewakuacyjne oraz łączność alarmową. Ćwiczenia 
odbyły się w ramach planu pracy PZZK.
 Przebieg ćwiczeń obserwowali: Starosta Ple-
szewski Maciej Wasielewski, Prezes PCM Sp. 
z o.o. Błażej Górczyński, Komendant Powiatowy 
PSP st. kpt. Roland Egiert, Z-ca Naczelnika Wy-

Ćwiczenia przeciwpożarowe 
„Szpital 2019”

działu Prewencji KPP Pleszew podkom. Mariusz 
Krawczyk, Inspektor ds. zarządzania kryzysowego 
i spraw obronnych w PCM Marek Klimek oraz 
Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bez-
pieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
Krzysztof Zawada. 

(tw)
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 W środę 27 listopada na kręgielni Parku Wodnego „Planty” 
odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół Średnich w Bowlingu o 
puchar Starosty Pleszewskiego. Zwycięzcami turnieju okazali się 
uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, II m. zajęła 
reprezentacja Technikum w Marszewa, III m. wywalczyli uczniowie 
NLO w Pleszewie. Pamiątkowe puchary oraz dyplomy wręczyli 
Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak oraz prezes spółki 
SPORT Pleszew Eugeniusz Małecki. 

(tw)

PATRIOTYCZNE BIEGANIE 

Korona Zachodu Polski’2019 
w Zawidowicach

 Po raz czwarty w Zawidowicach koło Ple-
szewa odbył się „Bieg Niepodległości” - zawody 
Nordic Walking i bieg terenowy w ramach finału 
KORONY ZACHODU POLSKI.
 Frekwencja była rekordowa. Do Zawidowic 
przyjechało ponad 300 zawodników, w tym nawet 
sportowcy z zagranicy. Zawody przypadają co roku 
w listopadzie z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. W tym roku była to sobota, 9 listopada. 
Nie zabrakło akcentów patriotycznych. Obecni 

byli rekonstruktorzy w mundurach historycznych.
 Imprezie towarzyszyła zbiórka charytatywna 
na szczytny cel - na koszty wycieczki turystycznej 
dla dzieci z Domu Dziecka w Pleszewie. Zebrano 
ponad 700 zł. 
 Organizatorem zawodów były: Nordic Wal-
king Poland Group, Spółka SPORT Pleszew, 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Urząd 
Miasta i Gminy Pleszew. 

(tw)

Powiatowe Mistrzostwa 
Szkół Średnich 
w Bowlingu
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 Gospodarzem i współorganizato-
rem Święta Plonów Powiatu Pleszew-
skiego’ 2019 była Gmina Dobrzyca. 
Na starostów dożynkowych wybrano: 
agroprzedsiębiorcę Jerzego Pocztę 
z Dobrzycy i przewodniczącą KGW 
w Strzyżewie Barbarę Ignasiak. Ich 
asystentami byli: rolnik Maciej Ma-
ciejewski z Dobrzycy i sołtys Sośnicy 
Magdalena Mikołajewicz.
 Rolnicy Powiatu Pleszewskiego 
dziękowali Bogu za zebrane plony 
podczas mszy świętej w kościele pw. 
św. Tekli w Dobrzycy, której prze-
wodniczył proboszcz ks. Roman 
Kłobus. Po nabożeństwie korowód 
dożynkowy - na czele z orkiestrą dętą 
- ruszył z rynku do pobliskiego par-
ku Muzeum Ziemiaństwa. Główne 
uroczystości odbyły się w przepięknej 
scenerii dobrzyckiego pałacu. 
 Przemówienia okolicznościowe 
wygłosili Starosta Pleszewski Maciej 
Wasielewski i Burmistrz Dobrzycy 
Jarosław Pietrzak. Goście obejrzeli 
tradycyjny obrzęd dożynkowy w wy-
konaniu Zespołu Tańca Ludowego 
„Kosynierzy” z Jankowa Przygodz-
kiego pod kierunkiem Agaty Nie-
dzielskiej. Najbardziej symbolicznym 
akcentem dożynek było przekazanie 
chleba - symbolu pracy, gospodarności 
i urodzaju - na ręce starosty powiatu 
i burmistrza Dobrzycy. Dzieci i mło-
dzież z Zespołu Szkół w Dobrzycy 
zebrały wielkie brawa za widowisko 
artystyczne. 
 W dożynkach w Dobrzycy uczest-
niczyło kilka tysięcy gości. Obecna 
była m.in. delegacja z partnerskiego 
powiatu Ammerland z Niemiec. 
 Nagrodzono laureatów konkur-
sów dożynkowych. Polskie Olędry 
wygrały rywalizację na najciekaw-
szy witacz dożynkowy przy drodze. 

Dożynki Powiatu Pleszewskiego’ 2019 w Dobrzycy

Aby nikomu nie 
zabrakło chleba... 

Organizatorzy Dożynek Powiatu 
Pleszewskiego’ DOBRZYCA 2019:
	Starostwo	Powiatowe	w Pleszewie
	Urząd	Miejski	Gminy	Dobrzyca
	GCK	w Dobrzycy
	Zespół	Pałacowo	-	Parkowy	Mu-
zeum	Ziemiaństwa	w Dobrzycy
	Parafia	p.w.	Św.	Tekli	w Dobrzycy

W konkursie na najładniejszy wieniec 
przyznano: I m. - KGW Wierzchy 
(gm. Gizałki), II m. - KGW Sośnica 
(gm. Dobrzyca), III m. - KGW Ni-
niew (gm. Chocz). 
 Jedną z imprez towarzyszących 
był IX Festiwalu Smaków. Na sto-
iskach gastronomicznych częstowano 
gości przeróżnymi potrawami. KGW 
Lutynia zajęło I m. w konkursie pt. 
„Nasze Dziedzictwo Kulinarne - Smaki 
Regionów Południowej Wielkopolski”. 
Natomiast w konkursie kulinarnym 
Lokalnej Grupy Działania Stowa-
rzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” 
wygrały kucharki z KGW Rokutów.
 Wieczorem kilka tysięcy ludzi 
bawiło się na koncertach popularnych 
zespołów disco-polo „Piękni i Młodzi” 
oraz „Two Boys”.                           (tw)


