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Pleszew, dnia 18.06.2012 roku 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą 

zorganizowało akcję pomocy na rzecz chorej Moniki Mikołajczak z Nowego Światu. 

Dziewczyna choruje na białaczkę szpikową. Niezbędna jest pomoc finansowa dla Moniki i jej 

rodziny związana z kosztami leczenia. 

W dniu 15 czerwca 2012 roku o godzinie 14.00 na stadionie Spółki „Sport” z o.o. przy 

Alei Wojska Polskiego w Pleszewie ponad 60 osób uczestniczyło w biegu.  

Na początku spotkania zabrała głos Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pleszewie oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom 

Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą Pani Grażyna Kaczmarek, a następnie 

Starosta Pleszewski Pan Michał Karalus, który objął honorowym patronatem akcję.  

Po części oficjalnej wszyscy udaliśmy się na stadion rozpoczynając rozgrzewkę, którą 

poprowadził dla nas Pan Andrzej Madaliński – Dyrektor ds. Sportu Spółki „Sport” 

w Pleszewie. Po przeprowadzonej rozgrzewce bieg otworzyła Monika Mikołajczak, która 

również była obecna z nami na stadionie. 

Dzięki zbiórce na stadionie powiększyliśmy wpłaty zebrane na konto o kwotę: 516,31 

zł. Do tej pory na konto stowarzyszenia wpłynęło: 2.493,00 zł. Podczas spotkania Pan 

Starosta osobiście wręczył Monice czek o wartości 1.100,00 zł.  

Do włączenia się w akcję zaprosiliśmy firmy i instytucje, które funkcjonują na terenie 

Powiatu Pleszewskiego, m.in.: ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, 

placówki opiekuńczo – wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, jednostki organizacyjne 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, środowiskowe domy samopomocy, 

„BIEG DLA ZDROWIA MONIKI” – 

AKCJA CHARYTATYWNA KADRY 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

W POWIECIE PLESZEWSKIM 
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urzędy gmin, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Bank Spółdzielczy w Pleszewie, prywatne 

firmy, które od lat wspierają działalność Stowarzyszenia, a także osoby, które dokonały wpłat 

indywidualnych zarówno na stadionie jak i bezpośrednio na konto Stowarzyszenia. 

Dziękujemy, osobom, które aktywnie uczestniczyły w biegu ale i tym wszystkim, 

którzy wpłacili pieniądze i przekazali je reprezentantom. Nie sposób wymienić wszystkich 

z imienia. W imieniu Moniki i jej rodziny z całego serca dziękujemy za poparcie i udzieloną 

pomoc. 

Cały czas napływają przelewy na konto Stowarzyszenia, dlatego listę przekażemy 

późniejszym terminie oraz podamy kwotę jaką udało nam się zgromadzić. 


