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PRZEDMOPRZEDMOPRZEDMOPRZEDMOPRZEDMOWWWWWAAAAA

Promując książkę „Pleszew 2000” zapowiedzieliśmy, że dla zapewnienia ciągłości
dokumentowania dziejów Miasta i Gminy należy wypełnić wolę autora wielu wydawnictw
Jana Piaseckiego i podjąć pracę nad wydawaniem „Rocznika Pleszewskiego”. Swoją inspirację
zawarł On we wstępie do książki „Pleszew 1983 – 1993. Okiem kronikarskim” gdzie napisał:

„W latach następnych mógłby powstać rocznik pleszewski redagowany przez
kompetentny zespół specjalistów. Rocznik zawierałby między innymi kronikę Pleszewa,
kalendarium, biografie ludzi zasłużonych dla środowiska pleszewskiego, artykuły problemowe,
historyczne i współczesne dotyczące gospodarki, kultury, spraw społecznych, zdrowia i ochrony
środowiska”.

Zasadniczą przesłanką do podjęcia takiej decyzji były trudności przy zbieraniu
materiałów i dokumentowania zdarzeń zawartej w ostatniej publikacji. Przystępując do
przygotowania pierwszego numeru rozpoczęto pracę nowatorską ze względu na skład zespołu
autorskiego, jak i proponowane tematy. Postanowiono, że ze względu na przełom wiekowy
pierwszy numer rocznika obejmować będzie dwa kolejne lata 2000 i 2001. Kolejne roczniki
powinny obejmować poszczególne lata, co w przyszłości ułatwi opracowanie monografii
Pleszewa.

Zamiarem zespołu redakcyjnego było przedstawienie najważniejszych wydarzeń z życia
Miasta i Gminy i to zadanie wyczerpuje pierwsza część rocznika jaką jest kalendarium. Niektóre
jednak z odnotowanych faktów poprzez swoją wagę zasługiwały na szersze i bardziej
szczegółowe omówienie. Te wydarzenia zostały przedstawione w drugiej części, w formie
autorskich publikacji. W przyszłości roczniki powinny uwzględniać materiały, które
zaproponował wcześniej Jan Piasecki, a w szczególności artykuły problemowe i biografie
ludzi zasłużonych dla środowiska pleszewskiego.

Mamy nadzieję, że kolejne wydawnictwo pleszewskie spotka się z zainteresowaniem
mieszkańców i będzie mogło przypominać o tym co przeszło do historii.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób przeznaczyło dużo prywatnego czasu na
opracowanie rocznika. Kierujemy pod adresem wszystkich, którzy przyczynili się do wydania
pierwszego numeru „Rocznika Pleszewskiego” serdeczne podziękowania. Liczymy, że
zapoczątkowane dzieło będzie kontynuowane.

mgr Mieczysław Kołtuniewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr inż. Marian Adamek
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew





ROK 2000
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KALENDKALENDKALENDKALENDKALENDARIUMARIUMARIUMARIUMARIUM

1.01
Miasto i Gminę Pleszew zamieszkiwało 30.249 osób, z czego w mieście 18.514 osób, zaś

w gminie 11.735 osób.
1.01

O godz. 2.10 w pleszewskim szpitalu urodził się Daniel Kapałka, syn Gizeli i Romana
z Pleszewa. Był pierwszym urodzonym pleszewianinem w 2000 roku.

1.01
W meczu I i II drużyny Rolbudu OSiR, pierwszego gola w 2000r strzelił Łukasz Durmenc.

1.01
Powiatowy Urząd Pracy stał się jednostką organizacyjną powiatu pleszewskiego.

1.01
Zlikwidowano Roki Sądowe w Pleszewie. Na ich miejsce utworzono zamiejscowy Wydział

Cywilno-Karny Sądu Rejonowego w Jarocinie.
4.01

Uruchomiono sygnalizację świetlną na ul. Niesiołowskiego.
8.01

VIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Złote Serduszko za 3.600 zł. wylicytował
Jan Klauza. Razem zebrano 27.412,36 zł.

16.01
Miłosz Żarnowski zdobył III, zaś Damian Sołtysiak IV miejsce w karate - kumite na

VI Ogólnopolskim Turnieju Dragon Cup w Środzie Wlkp.
20.01

Zespół Kameralny Państwowej Szkoły Muzycznej I – go stopnia zdobywcą głównej nagrody
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Turnieju Muzycznym.

20.01
Pod hasłem „Kolędy i Pastorałki” odbył się VI Wielkopolski Przegląd Chórów i Zespołów

Śpiewaczych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.
22.01
Piotr Piotrowicz - wydawca „Życia Pleszewa” nominowany do Nagrody im. Dariusza

Fikusa.
23.01

W Kościele farnym p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela odbył się VI Koncert Noworoczny Chóru
Męskiego „Harmonia”.
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24.01 – 7.02
Stowarzyszenie „Lato z Solidarnością”, Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Dom Kultury, zorganizowały ferie wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
i Gminy Pleszew.

24.01
55-ta rocznica wyzwolenia Pleszewa – delegacje władz samorządowych, organizacje

kombatanckie i polityczne złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej.
25.01

Spotkanie Przewodniczącego Rady Miejskiej – Mieczysława Kołtuniewskiego oraz Burmistrza
Miasta i Gminy – Mariana Adamka z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.
Spotkanie dotyczyło podsumowania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 1999r oraz
przedstawienia planów budżetowych na rok 2000.

27.01
Zmarł ks. Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grodzisku, Marian Kasprzak.

30.01
W Domu Parafialnym odbył się koncert młodzieżowego zespołu „Just 5”. Organizatorem

koncertu był ks. Arkadiusz Hajdasz.
31.01

Spotkanie władz Miasta i Gminy Pleszew oraz władz Powiatu Pleszewskiego z Ministrem
Sprawiedliwości Hanną Suchocką. Celem spotkania było omówienie możliwości
utworzenia w Pleszewie Sądu Rejonowego oraz Urzędu Skarbowego.

02.02
W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Marszewie odbyło się spotkanie prezesów grup

producenckich z województwa wielkopolskiego.
03.02

W „Kasynie” odbyło się spotkanie założycielskie Pleszewskiej Izby Gospodarczej. Ponad
pięćdziesięciu lokalnych przedsiębiorców podpisało deklarację o wstąpieniu do PIG.

5.02
Joanna Markiewicz z Taczanowa została laureatką V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

pod hasłem „Twórczość inspirowana muzyką dawną”.
15.02

W Muzeum Regionalnym otwarto Międzynarodową Wystawę Grafiki.
15.02

W restauracji „Baks” odbyło się zebranie Rady Gminnego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych.

18.02
XVIII Bal Pokoleń zorganizowany przez FMS „Spomasz” Pleszew S.A.
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20.02
Eugeniusz Kowalski, Bogusław Pisarski, Olgierd Rusinek, Marek Andrzejewski, Henryk

Wroński, Stanisław Penkala oraz inni pleszewscy rzemieślnicy z Cechu Rzemiosł Różnych
oraz Izba Rzemieślnicza w Kaliszu ufundowali figurę św. Józefa, patrona rzemieślników,
dla Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.

25.02
Podsumowanie plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi pleszewskiej 1999

roku. Najpopularniejszymi sportowcami zostali piłkarze: Andrzej Wietrzykowski, Robert
Wieczorek, oraz tenisista stołowy Dawid Kasprzak. Najlepszym trenerem 1999 roku został
Jerzy Błaszczyk – trener piłkarzy ROLBUDU.

26.02
Nowym proboszczem parafii św. Mikołaja w Grodzisku został ks. Jakub Piotrowski.

27.02
W ramach Pleszewskich Spotkań Kameralnych odbył się koncert duetu „Brillante Duo”.

3.03
Zawodniczka Sekcji Kręglarskiej Ogniska TKKF „Platan” Pleszew, Ewa Świątek reprezen-

towała narodowe barwy w trójmeczu pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami
w Hagemwerden.

5.03
Zmarł Eugeniusz Waliszewski, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

w Pleszewie, radny Rady Miejskiej, członek Zarządu Miasta i Gminy Pleszew.
11.03

Władze Miasta i Gminy Pleszew uroczyście przywitały rodzinę polską z Kazachstanu,
Bronisławę Mołodowską i Ludmiłę Kozłową z dziećmi. Rodzina z Kazachstanu zamieszkała
w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza, w mieszkaniu wyremontowanym i wyposażonym przez
społeczeństwo Pleszewa.

12.03
W Domu Parafialnym odbył się koncert Eleni.

18.03
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Pleszewie Łukasz Balcer i Tomasz Purgat

wywalczyli brązowe medale w Biegach Przełajowych Mistrzostw Wielkopolski
w Żerkowie.

17.03 – 18.03
Kontynuowanie bezpłatnych badań kobiet przez lekarzy z Kliniki Ginekologiczno - Położniczej

Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Poznaniu. Bezpłatne badania prowadzili:
prof. dr hab. Tadeusz Pisarski, prof. dr hab. Jan Skrzypczak, prof. dr hab. Marek Spaczyński,
prof. dr hab. Leszek Pawelczyk, prof. dr hab. Stefan Sajdak, doc. dr hab. Tomasz Opala,
doc. dr hab. Maciej Wilczak, dr hab. Magdalena Pisarska – Krawczyk.

22.03
Rozpoczęła działalność Szkółka Brydżowych Mistrzów w Domu Kultury.
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24.03
W Domu Kultury odbył się koncert zespołu rockowego „Homosapiens”.

24.03
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie otwarto pracownię

mammograficzną, a dyrektor szpitala dr Adela Grala-Kałużna odebrała certyfikat
akredytacyjny przyznany pleszewskiemu SPZOZ.

24.03
W Marszewie w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego otwarto

Schronisko Młodzieżowe.
27.03

Rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów na terenie Pleszewa. Rozmieszczono 11 kompletów
pojemników typu „Dzwon” służących mieszkańcom miasta do segregacji zużytych
opakowań plastikowych i innych odpadów cywilizacyjnych.

27.03
Piotr Skrzypek, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie, wygrał XXV Okręgowe

Zawody Matematyczne w Ostrowie Wlkp.
 30.03

Podczas obrad Rady Miejskiej rodzinie polskiej z Kazachstanu wręczono akt własności
mieszkania oraz dowody osobiste.

30.03
Maria Melka uczennica Technikum Odzieżowego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

w Pleszewie, zwyciężyła w III Ogólnopolskim Konkursie „Igłą Malowane”, który odbył
się w Gorzowie Wlkp.

30.03
Eliza Rutecka i Magdalena Zuszek z Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Pleszewie

zajęły pierwsze miejsce w II Konkursie Pianistycznym w Gostyniu.
2.04

Recital fortepianowy Szymona Musioła w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie
w ramach Pleszewskich Spotkań Kameralnych.

2.04
Wiosenne Targi Rolniczo – Ogrodnicze „Agromarsz” w Marszewie.

2.04 – 7.04
Grupa uczniów z pleszewskich szkół średnich w ramach programu językowego „Sokrates”

gościła w Belgii. Opiekunami młodzieży byli Justyna Skowrońska i Andrzej Szymański.
12-14.04

Biblioteka Publiczna zorganizowała eliminacje miejsko-gminne Konkursu Pięknego Czytania.
22.04

W ramach współpracy między powiatem pleszewskim, a powiatem Ammerland odbył się
wspólny koncert muzyczny chórów „Cantilena” i „Emilienne” w Kościele p.w. Matki
Boskiej Częstochowskiej.
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25.04
Jan Ptak został radnym Rady Miejskiej. Zastąpił on zmarłego Eugeniusza Waliszewskiego.

26.04
Spotkanie dzieci i młodzieży oraz członków Ligi Ochrony Przyrody pod Ratuszem poświęcone

obchodom „Dni Ziemi 2000”.
26.04

Konkurs „Moja Mała Ojczyzna” zorganizowany przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne,
Bibliotekę Publiczną, Dom Kultury, UMiG dla uczniów szkół pleszewskich. W konkursie
opracowano książkę A. Gulczyńskiego „Ks. Prałat Kazimierz Niesiołowski 1872-1949”.

28.04
Drużyna piłki nożnej Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie zwyciężyła w Mistrzostwach

Powiatu Pleszewskiego.
28.04

Chór „Ave Sol” koncertował w auli Liceum Ogólnokształcącego.
28.04

Wyjazd pleszewskiej delegacji na „Urodziny Partnerstwa” do francuskiego Saint Pierre
D’Oleron.

1.05 – 3.05
„Majówka z kolejką” zorganizowana przez Sekcję Pleszewskiej Kolei Dojazdowej w Pleszewie.

1.05
Wyruszyła pielgrzymka pleszewian z parafii p.w. św. Floriana do Lourdes.

3.05
Święto Konstytucji 3-go Maja uczczono na Ziemi Pleszewskiej Mszą św. w kościele farnym

oraz uroczystą Akademią w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.
3.05 – 12.05

Udział pleszewskich harcerzy w zlocie Skautingu Światowego w Gnieźnie. Zlot był
podsumowaniem programu „Małe Ojczyzny”.

8.05
Wystawa „Znaki czasu 1945 – 1981” w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

11.05
Na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Pleszewie odbyły się żeńskie zawody strzeleckie „Srebrne

Muszkiety”. Zwyciężyły uczennice z Liceum Ogólnokształcącego z Ostrzeszowa przed
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie i Zespołem Szkół Zawodowych
nr 1 z Pleszewa.

9.05
486 maturzystów przystąpiło do egzaminów pisemnych w Pleszewie.

12.05
Uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie. W ceremonii

m.in. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz dowódcy gminnych
jednostek OSP.
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14-21.05
Drużynowa reprezentacja Polski, z pleszewianką Ewą Świątek, zajęła 5 miejsce w XXIII

Mistrzostwach Świata Seniorów w Kręglarstwie.
16.05

Dzień Inwalidy zorganizowany w Domu Rzemiosła przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z udziałem władz samorządowych.

17.05
Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Pomocy Edukacyjnej „Kaganek Oświaty”, którego

zadaniem jest wspieranie młodych w dążeniu do wiedzy. Stowarzyszenie gromadzi fundusze
na stypendia dla młodzieży szkolnej chcącej się dalej kształcić. Na czele pięcioosobowego
Zarządu stanął Czesław Skowroński wice-burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. W skład
Zarządu weszli Michał Karalus, Andrzej Madaliński, Ewa Woldańska,Tomasz Wojtala.
Komisja Rewizyjna – Hieronim Rybczyński, Leszek Koreywo, Adam Woldański.
Pierwszymi stypendystami zostali: Tomasz Stańczyk z ZSR Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Marszewie. Leszek Sawicki z ZSZ nr 1 z Pleszewa, Krzysztof Kempiński
z LO Pleszew. Pierwsze stypendium ufundował Edward Horoszkiewicz, radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.

18.05
Odbył się Turniej w Rzutki Darta o Mistrzostwo Pleszewa 2000. Mistrzem został Adam Biadała,

wicemistrzem Sławomir Sadowski przed Mariuszem Adamkiewiczem.
18.05

45-lecie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pleszewie.
19.05

W restauracji „Acwador” w Prokopowie odbyły się wybory Miss Ziemi Pleszewskiej.
Najpiękniejszą pleszewianką została Magdalena Fabiszak.

25.05
W restauracji „Acwador” w Prokopowie odbyła się promocja książki Bogdana Jędrasiaka

i Edwarda Karnickiego „Pleszew 2000”.
Publikacja jest kontynuacją wcześniejszych książek opisujących historię Pleszewa: „Dzieje
Pleszewa” pod red. M. Drozdowskiego oraz J. Piaseckiego, „Pleszew 1983 – 1993. Okiem
Kronikarskim”. „Pleszew 2000” powstał z inicjatywy władz Miasta i Gminy Pleszew i został
wydany przez UMiG.

25.05
Uczniowie ZSZ nr 1, Dariusz Kałmucki i Tomasz Parysek za pracę dyplomową „Poduszka

pneumatyczna w pojeździe samochodowym” zostali zwycięzcami konkursu organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polski - „Najlepsza
praca dyplomowa roku absolwenta średniej szkoły technicznej”. Praca została wykonana
pod kierunkiem Ireneusza Trzeciaka.

26.05
Reprezentacja sportowa Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Pleszewie wygrała V Mistrzostwa

Polski Szkół im. Hipolita Cegielskiego w lekkoatletyce. Szkoła zdobyła 8 medali.
Opiekunem drużyny był Tomasz Kapała.
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27.05
Jubileuszowe uroczystości 35-lecia Przedszkola nr 2 w Pleszewie. Przedszkole otrzymało imię

„Misia Uszatka”. Placówką od wielu lat kieruje Anna Waliszewska.
27.05

Reprezentant „LUKS” Lewada Pleszew Miron Baszyński na koniach „Dubaja” i „Harta”,
zdobył wicemistrzostwo Polski amatorów w ujeżdżaniu konia w Zakrzewie.

29.05
Awans męskiej drużyny „Platan” do superligi kręglarskiej. Drużyna „Platana” w rozgrywkach

I ligi reprezentowali: Wiesław Walczak, Dariusz Bruzi, Przemysław Spychaj, Adam
Kołaski, Ernest Szczepański, Dariusz Staszak, Błażej Wujs.

Dni PleszewDni PleszewDni PleszewDni PleszewDni Pleszewaaaaa
1.06

Dzień Dziecka zainaugurował obchody tegorocznych Dni Pleszewa. Młodzież z rąk Burmistrza
przejęła klucze od miasta, a następnie na obiektach Stadionu i Amfiteatru uczestniczyła
w imprezach kulturalnych i sportowych. Atrakcją dnia był koncert zespołu LO 27.

2.06
Od godzin południowych na estradzie w Rynku koncertowały pleszewskie zespoły muzyczne,

handlowcy rozpoczęli swoją działalność w ramach Jarmarku Przemysława, a drużyna siatka-
rzy rozegrała mecz z kobiecym zespołem AZS – AWF Poznań.

O godzinie 18.00 w Domu Parafialnym rozpoczęło się oficjalne otwarcie Dni Pleszewa, którego
dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem. Podczas uroczystości tytuły
„Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” otrzymali: ks. Józef Maciołek,
ks. Eugeniusz Nowak, Jarosław Szczotkiewicz oraz pośmiertnie Eugeniusz Waliszewski.

Powszechny aplauz publiczności wzbudził występ artystów Teatru Wielkiego w Łodzi pod
kierunkiem Kazimierza Kowalskiego. Wieczorem w restauracji „ACWADOR” odbyło się
spotkanie władz, radnych z delegacjami zagranicznymi z miast partnerskich.

3.06
Program sobotni przyniósł wiele atrakcji: budowanie z klocków Lego, przegląd chórów, zawody

konne, festyn Domu Kultury. Pracownicy SPOMASZ-u, FAMOT-u, ROLBUD-u,
BOGMAR-u, GASPOL-u wraz z rodzinami wzięli udział w Festynie Międzyzakładowym.
Wieczorem tłumy bawiły się na ognistym koncercie Kapeli z Żywca i Formacji Nieżywych
Schabuff.

4.06
Niedzielę rozpoczęła Msza św. w intencji miasta i mieszkańców odprawiona w kościele farnym

przez ks. Prałata Eugeniusza Nowaka. Po niej w uroczystym korowodzie władze oraz
zaproszeni goście przeszli na Strzelnicę Bracką, gdzie uczestniczyli w strzelaniu o tytuł
„Króla Kurkowego”. Tymczasem w centrum miasta odbywał się II Bieg Przemysława,
koncertowały orkiestry dęte, kapele i zespoły muzyczne. Na stadionie swoje umiejętności
prezentowali miejscowi strażacy, a całość zakończyła zabawa ludowa.

Konstrukcją programową oraz przebiegiem imprez z ramienia UMiG, kierował Adam Staszak.
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2.06
V Jubileuszowy Turniej Rowerowy Domów Pomocy Społecznej z Wielkopolski.

2.06
Oddanie do użytku parkingu przed Domem Pomocy Społecznej przy Placu Wolności.

5.06
W Przedszkolu nr 3, w obecności władz miasta i powiatu, odbył się Światowy Dzień Ochrony

Środowiska.
8.06

Otwarcie wystawy pleszewianina Jerzego Przybyła w Muzeum Regionalnym. Na wystawie
były pokazane pejzaże, szkice, rysunki i portrety rodzinne artysty.

9.06
Na stadionie OSiR – u odbyły się Mistrzostwa Polski Ochotniczych Hufców Pracy

w lekkoatletyce.
14.06

Na zaproszenie rzemieślników: Bogusława Pisarskiego, Olgierda Rusinka – Starszego Cechu
Rzemiosł Różnych, Edwarda i Sławomira Pisarskich w Pleszewie przebywał gen. Wojciech
Jaruzelski.

14.06
W Celje w Słowenii odbyły się III Mistrzostwa Świata Młodzieży w Kręglarstwie Klasycznym,

w którym udział wzięli juniorzy młodsi Klubu „Platan” Pleszew.
17.06

Pleszewskim Królem Kurkowym A.D. 2000 został Tadeusz Żychlewicz – junior przydomek
„Spokojny”. Objął tron po Piotrze Matyjaszczyku.

17.06
Drzwi otwarte w pleszewskim szpitalu pod hasłem „Sobota dla zdrowia”.

19.06
Rozwiązanie Komitetu Obywatelskiego w Pleszewie.

20.06
Honorowa Kapituła wybrała na Człowieka Roku 1999 Ziemi Pleszewskiej Edwarda Kubisza

– Starostę Powiatu Pleszewskiego.
20.06

W Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew odbyło się Walne Zgromadzenie Pleszewskiej Izby
Gospodarczej. Wybrano Radę Izby I kadencji. Prezesem został Tadeusz Rak, wiceprezesem
Marian Walczak i Hieronim Wojciechowski, zaś członkami, Domicela Rowecka, Stanisław
Politowicz, Rafał Grobelny, Zenon Jankowski. Do komisji Rewizyjnej wybrano: Lidię
Wojciechowską (przewodnicząca), Jana Marzyńskiego, Stefana Szymoniaka (członkowie).

22.06
Na stadionie OSiR odbył się XXIV Okręgowy Finał Pucharu Polski w piłce nożnej. Lignomat

Jankowy pokonał KKS Kalisz 2:1.
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27.06
Oddano do użytku Wiejski Dom Kultury w Ludwinie.

28.06
W obecności miejskich władz samorządowych, które były inicjatorem przedsięwzięcia odbyła

się promocja książki Ryszarda Borkiewicza „Dziesięciolecie samorządności Pleszew 1990
– 2000. Kronika wydarzeń”. Wydawcą książki był UMiG.

2.07
Odbyły się Letnie Targi Rolno – Ogrodnicze „Dni Pola”. Patronat nad imprezą objął Wojewoda

Wielkopolski.
3.07

Wyjazd pielgrzymów z Pleszewa z ks. Tomaszem Kaczmarkiem do Rzymu na spotkanie
z Ojcem Świętym na placu św. Piotra.

4.07
Udział pleszewskich uczniów w międzynarodowym obozie młodzieżowym w Spangenbergu.

6.07
Na zaproszenie Starosty powiatu Ammerland w Niemczech przebywała delegacja powiatu

pleszewskiego podpisując umowę o partnerstwie.
6.07

W Baranówku, pod hasłem „Słoneczne lato”, dzieci uczestniczyły w koloniach organizowanych
przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, MGOPS i ZHP. Drugą dużą akcję wypoczynku dla
dzieci zorganizowało Stowarzyszenie „Lato za grosik”.

6.07
„Bezalkoholowy Festyn Rodzinny” zorganizowany przez Dom Kultury w Amfiteatrze.

12.07
Ukazała się książka Aldony Różanek „Pleszewskie Portrety z Pasją”.

18.07
Sąd Rejonowy w Kaliszu wpisał do rejestru Pleszewską Izbę Gospodarczą.

23.07
Piknik folkowo – ludowy w Pleszewskim Amfiteatrze z występami kapel i śpiewaków oraz

koncert zespołu „Jafia Namuel”.
25.07

Gwałtowna ulewa przeszła przez ziemię pleszewską.
29.07

Dominik Guz z Pleszewa zwycięzcą III Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy Wieżowych
w Gdańsku.

29.07
Odbył się doroczny Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów im. Mariana Radomskiego.

Pleszewscy juniorzy zajęli drugie miejsce za drużyną KKS Kalisz.
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29.07
Na Stadionie i w Amfiteatrze odbył się wakacyjny Konwój Radia Centrum z Kalisza.

Współorganizatorami imprezy byli: Urząd Miasta i Gminy, Dom Kultury i red. „Gazety
Pleszewskiej”.

7.07
Stowarzyszenie Akcja Katolicka z jej przewodniczącym Ireneuszem Rederem rozpoczęła

22 dniową rowerową Pielgrzymkę do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego.
8.08

Mieczysław Kołtuniewski został wybrany przewodniczącym Honorowej Kapituły „Człowieka
Roku Ziemi Pleszewskiej”.

8.08
Prezesem reaktywowanego Klubu Motorowego TKKF „Platan” w Pleszewie został Bogdan

Bartczak.
13.08

Ochotnicza Straż Pożarna z Kowalewa zajęła I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo
– Pożarniczych w ramach obchodów 750-lecia Lądku w powiecie słupeckim.

15.08
„Era” - zespół działający przy Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu zdobył III miejsce w konkursie

na najlepsze wielkopolskie potrawy.
16.08

Koncert Lata z Radiem.
Wizyta tej najpopularniejszej audycji radiowej była dużym wydarzeniem dla miasta.
W trwającej od godz. 12.00 do 22.00 imprezie na placu CK i W OHP wzięły udział tysiące
pleszewian. Oprócz wielu konkursów i turniejów była okazja do obejrzenia i wysłuchania
takich artystów i zespołów jak: Hi Street, Just 5, Małgorzata Ostrowska, Czerwone Gitary.
Na antenie programu I Polskiego Radia o mieście i mieszkańcach mówili: Burmistrz Marian
Adamek oraz Ryszard Borkiewicz, Ewa Szpunt, Jan Bandosz, Jan Szczepaniak, Mieczysław
Szczepaniak. Gospodarzem koncertu był Zygmunt Hajzer. Koordynatorem działań ze strony
UM i G był Adam Staszak.

27.08
W Rokutowie zorganizowano dożynki Miejsko – Gminne z udziałem władz Miasta i Gminy.

17.08
Nowym Radnym został Stanisław Matuszewski, który zastąpił Stanisława Bonowicza.

31.08
Komitet Wyborczy SLD przekazał 50 książek bibliotekom publicznym powiatu pleszewskiego.

1.09
Powrócił stały Punkt Krwiodawstwa w szpitalu.

1.09
61 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Oddano hołd tym, którzy złożyli swoje życie

w obronie ojczyzny.
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2.09
Rada Powiatu uchwaliła Strategię Rozwoju Gospodarczego Powiatu Pleszewskiego.

2.09
Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między Powiatem Pleszewskim a Powiatem

Ammerland. W imieniu powiatu pleszewskiego umowę podpisali Bogdan Skitek –
Przewodniczący Rady Powiatu oraz Edward Kubisz – Starosta Powiatu Pleszewskiego.

2.09
Pod patronatem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Kazimierza Kościelnego

w Marszewie odbyły się Mistrzostwa Południowej Wielkopolski w Sportach Konnych.
3.09

Na stadionie OSiR w Pleszewie odbyły się II Powiatowe Dożynki „Plon niesiemy plon
w gospodarza dom”. Gospodarzem dożynek była gmina Chocz.

4.09
Oddanie do użytku nowego łącznika w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

8.09
Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2000”.

9.09
W sali Sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie odbył się IV Międzynarodowy

Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, z udziałem drużyn z Monachium, Regenburga,
Poznania, Zielonej Góry, Opola, Gdańska, Bolesławca, Legnicy oraz Pleszewa.

10.09
Uroczystości z okazji XX-lecia NSZZ Solidarność.

10.09
Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zorganizowane przez PZW

w Pleszewie. Wygrał Wojciech Klimek przed Andrzejem Sarbinowskim i Danielem
Bizanem.

12.09
23 dni jechał na rowerze do Pleszewa ze swego rodzinnego miasta Saint Pierre we Francji 22-

letni Pierre Lespagnol pokonując 2086 km. Metę wyznaczył w Moskwie. Młody kolarz
spotkał się z władzami Miasta i Gminy Pleszew oraz mieszkańcami ziemi pleszewskiej.

20.09
IX Wojewódzki Turniej Kręglarski Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Pleszew 2000.

23.09
Inauguracja roku akademickiego w Pleszewie. W budynku L.O. im. Stanisława Staszica otwarto

Oddział Zamiejscowy w Pleszewie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Młodzież zaczęła
się kształcić na kierunku politologia.

23.09
100-lecie pleszewskiej kolei wąskotorowej. Obchody, w których uczestniczyły władze Miasta

i Gminy oraz Dyrekcji PKP, rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela.
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Następnie uczestnicy przeszli w orszaku na teren stacji gdzie Naczelnik Czesław Majewski
dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz izby tradycji. W dalszej części pracownicy
otrzymali odznaczenia resortowe, a następnie wszyscy bawili się na okolicznościowym
festynie podczas którego po raz pierwszy w Pleszewie rozegrano wyścig drużynowy drezyną
ręczną na czas w którym uczestniczyły m.in. drużyny reprezentujące samorządy Krotoszyna,
Dobrzycy oraz Pleszewa.

W dniach poprzedzających uroczystości na bocznicy przy ul. Kolejowej ustawiono zabytkowy
parowóz i wagon pocztowy.

28.09
Zakończenie Kongresu Eucharystycznego na pleszewskim Rynku. Uroczystościom przewod-

niczył ks. Biskup Stanisław Napierała. Podczas mszy św. poświęcono kamień węgielny
pod rozbudowę ZSP nr 2.

30.09
Wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod rozbudowę Zespołu Szkół

Publicznych nr 2 w Pleszewie.
8.10

Odbyły się wybory prezydenckie. Na terenie Miasta i Gminy Pleszew frekwencja wyniosła
64,04%. Zwyciężył A. Kwaśniewski (67,25%). Dalsze miejsca zajęli: A. Olechowski
(13,25%), M. Krzaklewski (9,38%), J. Kalinowski (4,48%), J. Korwin – Mikke (1,08%).
Pozostali kandydaci uzyskali mniej niż 1% poparcia.

12.10
Z okazji X rocznicy istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pleszewie odbył się

koncert Jubileuszowy w auli Liceum Ogólnokształcącego. Szkołą przez cały czas kieruje
Dariusz Bąkowski.

15.10
Jesienne Targi Rolno – Ogrodnicze „Agromarsz 2000” w Marszewie.

21.10
W Brzeziu zorganizowano „I Święto Wielkopolskiej Pyry”.

22.10
W Kościele p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie została odprawiona Msza św.

w intencji ks. Jerzego Popiełuszki.
22.10

Obchody 170-lecia tradycji piekarskich rodziny Vogtów z Pleszewa.
25.10

W Galerii Sztuki Użytkowej i Artystycznej prowadzonej przez Małgorzatę Giezek – Stempniak
otwarto wystawę „Znany – nieznany” Andrzeja Wieruszewskiego - pleszewskiego artysty,
plastyka, pedagoga.

29.10
W ramach Pleszewskich Spotkań Kameralnych odbyły się obchody Roku Milenijnego.
W 250 rocznicę śmierci J.S. Bacha odbył się koncert w kościele p.w. Ścięcia św. Jana.



21

4.11
„Życie Pleszewa” zdobywa Nagrodę II stopnia w Konkursie dla Niezależnej Prasy Lokalnej.

Konkurs zorganizowała Fundacja IDEE.
4.11- 5.11

Bartłomiej Sołtysiak zwyciężył w karate - kumite w kat. 70 kg. w Mistrzostwach Polski
Młodzików. Wicemistrzostwo Polski zdobyli drużynowo Damian Sołtysiak, Miłosz
Żarnowski, Bartłomiej Sołtysiak.

9.11
Jedenastu wyróżniających się uczniów pleszewskich szkół średnich z: L.O., ZSZ nr 1, ZSZ

nr 2, ZSR w Marszewie otrzymało stypendia naukowe Prezesa Rady Ministrów.
10.11

Ewa Szpunt, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pleszewie została odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za 40-letnią działalność regionalną i upowszech-
nianie książki i czytelnictwa na ziemi pleszewskiej.

11.11
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się XI Ogólnopolski Turniej Szachowy.

13.11
W Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się spotkanie z pleszewskimi przedsiębiorcami.

Celem spotkania było omówienie projektu budżetu na rok 2001 oraz kierunków rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew.

14.11
W imieniu Miasta i Gminy Pleszew, Burmistrz Marian Adamek oraz zastępca Czesław

Skowroński przy kontrasygnacie Skarbnika Stanisława Szurka, podpisali z firmą „Sanbud”
E. Rataja z Kalisza umowę na budowę sieci gazowej – największej inwestycji pleszewskiego
samorządu.

18.11
Agata Sawada z Pleszewa i Magdalena Kot z Zielonej Łąki oraz Joanna Żurek z Kowalewa

zwyciężyły w V Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Krotoszynie. Wyróżnienie otrzymała
Katarzyna Szymoniak.

19.11
Bartłomiej i Damian Sołtysiak zdobyli złote medale w VI Mistrzostwach Wielkopolski w karate,

które odbyły się w Kaliszu.
19.11

Poświęcenie Sztandaru Pleszewskiego Koła Wielkopolskiego Związku Ogrodnictwa.
22.11

Magdalena Wojciechowska z Pleszewa, dziennikarka Telewizji Kablowej „Proart”, zajęła
II miejsce w I Ogólnopolskim Przeglądzie Telewizji Miejskiej „Tele Kabel 2000” za reportaż
„Oddajcie moje dziecko”.

24.11
25-lecie Szkoły Podstawowej w Kowalewie.
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24.11
XII edycja Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych powiatu pleszewskiego.

21.11 - 21.12
„Archiwalia pleszewskie” to wystawa w Muzeum Regionalnym w Pleszewie (dokumenty

z XVIII, XIX i XX wieku).
22.11 – 24.04.2001

„Na górskich szlakach” to ekspozycja zdjęć z górskich wędrówek członków Oddziału PTTK
z Pleszewa w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

26.11
20-lecie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pleszewie. Jubileusz

świętowano w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu.
15.11

Ks. Biskup Stanisław Napierała, ordynariusz kaliski dokonał poświęcenia Kościoła p.w. Matki
Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie.

23.11
Tomasz Wojtala - dziennikarz „Życia Pleszewa” zdobył nagrodę Tygodnika „Wspólnota”

w konkursie na najlepszego dziennikarza, zajmującego się problematyką samorządową.
29.11

W wyniku konkursu nowym dyrektorem OSiR-u został Andrzej Madaliński, który zastąpił
Włodzimierza Osucha.

29.11
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Pleszew, a Euro Info

Centrum – Fundacją „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”.
2.12

W „Kasynie” odbyła się I Konwencja Miejsko–Gminna SLD w Pleszewie.
7.12 - 13.12

W Saint Pierre D’Oleron we Francji przebywała z oficjalną wizytą ośmioosobowa delegacja
z Pleszewa uczestnicząca w Jarmarku Bożonarodzeniowym.

8.11
W Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika

i Społecznika Kultury połączone z XX -leciem Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego,
którym kieruje dr Andrzej Szymański.

8.12
Rafał Mazurek z Pleszewa zajął I miejsce i otrzymał nagrodę Marszałka Województwa

Wielkopolskiego w Turnieju Muzycznym w Kole. Zespół Kameralny zajął II miejsce
i otrzymał nagrodę Starosty Kolskiego.
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10.12
W Domu Parafialnym w Pleszewie odbyło się przedstawienie dotyczące życia błogosławionego

Edmunda Bojanowskiego pt.: „Jako ta świeca”. Inscenizację przygotowały Siostry
Służebniczki.

14.12
Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, przy ul.Słowackiego 19a.

14.12
Pod redakcją pleszewianina Andrzeja Gulczyńskiego ukazała się książka „Wielkopolanie

XX wieku”. Publikacja ukazała się nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu.

15.12
Ochotnicza Straż Pożarna w Pleszewie wybrała nowe władze. Prezesem OSP został Longin

Frydrychowicz, naczelnikiem Marian Wirowski, zaś z-cą naczelnika Leszek Kołaski.
15.12

Przy ul. Kaliskiej otwarto nową salę spotkań Zgromadzenia „Świadków Jehowy”.
15.12

W SP ZOZ otwarto Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
17.12

W Biurze Parlamentarnym SLD w Pleszewie odbyło się spotkanie z posłem Markiem
Wagnerem.

21.12
W Domu Rzemiosła w Pleszewie tradycyjnie została przygotowana „Wigilia dla Samotnych”.

W nastrój wigilijny wprowadzał chór „Lira”.
21.12

Zarejestrowano Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego.
Prezesem Towarzystwa został Józef Świtalski, zaś wi-ce Kryspin Gurgul.

27.12
W 82 rocznicę Powstania Wielkopolskiego władze Miasta i Powiatu wraz z kombatantami

i przedstawicielami organizacji społecznych złożyły kwiaty pod pomnikiem powstańców.
31.12

Uroczyste powitanie nowego roku na pleszewskim Rynku.
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Chcąc uczcić Rok Jubileuszowy, jednocześnie mając na uwadze swoje osobiste
zainteresowania i możliwości, zaproponowałem na spotkaniu Zarządu Diecezjalnego Akcji
Katolickiej, którego jestem członkiem, aby wpisać w plan pracy diecezjalnej Rowerową
Pielgrzymkę do Rzymu. Mogę powiedzieć, że wywołało to pewne zdumienie i chyba
zakłopotanie. Zaplanować można, ale co z realizacją, czy to nie przypadkiem rzucanie się
z motyką na słońce? To było dwa lata temu (w 1998 roku). Dziś wspominam naszą odbytą już
„wyprawę” przez całą niemal Europę (wystarczy spojrzeć na mapę) z poczuciem spełnionego
obowiązku wobec Roku Świętego, Wielkiego Jubileuszu i siebie samego.

O pomoc organizacyjną poprosiłem Prezesa Oddziału PTTK w Pleszewie Pana
Stanisława Kałkę. Spotkało się to z akceptacją i dużą aprobatą. Tak więc od tego momentu
wszystkie sprawy formalne, organizacyjne, promocyjne jak i jazdy treningowe były realizowane
pod patronatem tutejszego Oddziału.

Najpierw przygotowanie. Już w ubiegłym roku (1999) niemal cała grupa spotkała się
i przejechała trasę Pleszew-Toruń-Malbork, o długości 620 km. Celem była integracja grupy
i wspólny trening nie tylko kondycyjny ale i organizacyjny. W efekcie po rocznych prawie
przygotowaniach wyruszyliśmy 3 lipca 2000 roku na trasę, która przygotowana była tak, aby
zachować charakter pielgrzymkowy i turystyczny tego przedsięwzięcia.

TRASTRASTRASTRASTRASAAAAA
W Polsce: Kalisz, Częstochowa; w Czechach: Velehrad (skąd pochodzili Cyryl

i Metody); w Austrii: Wiedeń z Kalenbergiem (miejsce ostatniej modlitwy Jana III Sobieskiego
przed odsieczą Wiednia) oraz Mariazell (austriacka Częstochowa); dalej przez Słowenię do
Włoch: Wenecja, Rawenna, Ankona, Loretto (to z kolei włoska Częstochowa wraz z polskim
cmentarzem i domkiem Matki Boskiej przywiezionym z Nazaretu) i dalej do Rzymu.

Praktycznie każdy z uczestników wyruszył ze swojego domu. W Pleszewie spotkaliśmy
się z osobami z Jarocina i Chocza; jadąc dalej wspólnie do Kalisza, gdzie następnie dołączyła
do nas reszta osób. Ks. Bp Ordynariusz Stanisław Napierała pożegnał i pobłogosławił nas na
drogę i od tego momentu już wspólnie, wszyscy razem jechaliśmy w kierunku Częstochowy.
Chociaż w ubiegłym roku spotkałem się z kilkoma osobami z Ostrowa, które miały ochotę
z nami do Rzymu jechać, to jednak nikt nie dotrwał do tego czasu.

TTTTTerererereraz traz traz traz traz trococococochê sthê sthê sthê sthê statystyki.atystyki.atystyki.atystyki.atystyki.
Pielgrzymka trwała w sumie 27 dni. Po 22 dniach jazdy dotarliśmy do Rzymu.

Przejechaliśmy 2229 km w tym około 75 km. po samym Rzymie. Jak z tego wynika średnio
dziennie robiliśmy ok. 100 km. Najkrótszy etap miał 64 km. a najdłuższy 148 km. Jechało nas
14 osób. Najstarszy uczestnik miał 62 lata, a najmłodszy 17 lat. Przejeżdżaliśmy przez
następujące kraje: Polska, Czechy, Austria, Słowenia, Włochy, San Marino i Watykan.
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Nie byłby to dla nas Rok Święty gdyby nie nawiedzenie 4 bazylik w samym Rzymie:
Santa Maria Maggiore, Św. Jana na Lateranie, Św. Pawła za Murami oraz Św. Piotra. Było
również zwiedzanie Wiednia, Ljubljany, Wenecji i wielu innych miejsc o większych lub
mniejszych walorach turystycznych. Ze wszystkich miejsc mamy pamiątkowe pieczątki, a w tym
trzy na Odznakę Turystyki Rowerowej „Pielgrzym Świata” ( Katedra Św. Stefana w Wiedniu,
Bazylika Santa Maria della Salute w Wenecji oraz Bazylika Św. Piotra w Rzymie).

Byliśmy oczywiście na audiencji z Ojcem Św. Tam właśnie na Placu Św. Piotra
spotkaliśmy mnóstwo Polaków, a wśród nich 3 osoby które samotnie na rowerach przyjechały
do Rzymu oraz grupę rowerową z Rzeszowa. Niemałą atrakcją było spotkanie osób które
obsługiwały Pieszą Pielgrzymkę z Białegostoku do Rzymu.

Niemal wszędzie podkreślaliśmy skąd jesteśmy, co w miarę zwiększania odległości od
domu wzbudzało niemałą sensację i podziw. Foldery Ziemi Pleszewskiej można spotkać na
każdym campingu wzdłuż naszej trasy.
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Rokutów to miejscowość położona na południowo – wschodnich krańcach Gminy
Pleszew, nad lewym brzegiem rzeki Prosny, ok. 10 km od miasta. Początkowo nosiła ona
nazwę Grochutowo. Wieś ta w 1160 r została darowana klasztorowi bożogrobców z Miechowa.
Obecna nazwa Rokutów jest stosowana od XV wieku. W 1566 roku stała się posiadłością
szlachecką należącą do właścicieli pobliskiego Grodziska . We wsi zachowało się kilka starych
domów. Należy do nich m.in. dom rządcy z poł. XIX wieku kryty dachem naczółkowym.
W płd. części Rokutowa zachował się wiatrak przeniesiony w 1906 roku z Pleszewa. Okolica
wsi Rokutów to wspaniały teren do pieszych i rowerowych wycieczek krajoznawczych.

Wieś Rokutów zajmuje obszar 562 ha tj, ok. 3,5 % całej powierzchni Gminy Pleszew.
We wsi żyje ok. 370 mieszkańców. Jest to wieś typowo rolnicza z 22 gospodarstwami. Są to
przeważnie gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha. Użytki rolne stanowią 507 ha, w tym grunty
orne zajmują 471 ha , użytki zielone 36 ha( łąki – 14 ha , pastwiska – 22 ha ), lasy 21 ha. Lasy
stanowią ok. 4% powierzchni wsi. Występują tu stare bory sosnowe i mieszane. Ponieważ
gleby klasy VI, wadliwe i zawodne jako stanowiska dla rolniczych roślin uprawnych powinny
być stopniowo przeznaczane pod zalesienia, powierzchnia lasów z czasem wzrośnie kosztem
pól uprawnych..

Grunty orne to przede wszystkim gleby klasy V i VI , które łącznie obejmują 318 ha co
stanowi (67,5 %) .Gleb klasy III a i b jest zaledwie 21 ha, klasy IV a i b - 132 ha . Ze względu
na jakość gleb w strukturze zasiewów przeważają zboża i ziemniaki, które zajmują ponad
80 % powierzchni. Ziemniaki uprawiane są przede wszystkim na cele spożywcze. Dominują
ziemniaki o krótkim okresie wegetacji przeznaczone na wczesny zbiór, ze względu na niskie
opady. Ponieważ uzyskiwane plony, w dużej mierze zależą od jakości gleb nie są tutaj zbyt
wysokie. Wg ostatniego powszechnego spisu rolnego w produkcji zwierzęcej przeważa chów
trzody chlewnej. Żywiec wieprzowy sprzedawany jest w pobliskich masarniach w Jedlcu
i w Gołuchowie.

Obecnie Rokutów jest jednym z 28 sołectw Gminy Pleszew. Sołectwo to zostało
powołane uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie nr X/ 57/90 z dnia 7 grudnia 1990 roku, na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i działa na podstawie
powołanego statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Pleszewie. Do zadań sołectw należy
m.in. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, organizowanie pomocy
sąsiedzkiej, organizowanie na terenie wsi imprez, wystaw, konkursów, z zachowaniem ogólnie
obowiązujących przepisów itp. Nad pracami samorządu sołeckiego czuwa Rada Sołecka, której
przewodniczącym jest sołtys Roman Kwaśniewski.W skład rady wchodzą Franciszek Kostek,
Jerzy Łyskawka, Czesław Kostek , Piotr Skorzybut, Karol Kempiński . Sołtys współpracuje ze
wszystkimi organizacjami działającymi na wsi tj. ze Strażą Pożarną, której komendantem jest
Stefan Jurdziak, z Kołem Gospodyń Wiejskich, któremu przewodzi Irena Sieradzan oraz
z Kółkiem Rolniczym, którego prezesem jest Karol Kempiński.
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Dzięki staraniom sołtysa, 27 sierpnia 2000 rok odbyły się w Rokutowie zorganizowane
przez Radę Miejską w Pleszewie, Zarząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Gminny Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Straży
Pożarnej w Rokutowie, Miejsko Gminne Dożynki. Były one podziękowaniem dla rolników
i ich rodzin za trudną pracę na roli i zebrane plony.

Starostą Dożynek byli: Iwona Wojcieszak i Franciszek Szymczak z Rokutowa w asyście
Barbary Sobczak z Grodziska i Grzegorza Helwinga z Zawidowic.

Iwona Wojcieszak to rolniczka, która gospodaruje wspólnie z mężem Piotrem na 27
hektarach. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję żywca wieprzowego, a także woło-
wego. Państwo Wojcieszakowie zamierzają powiększyć areał gospodarstwa przez zakup ziemi.

Franciszek Szymczak posiada gospodarstwo o powierzchni 30 ha. Razem z żoną Haliną
zajmują się chowem trzody chlewnej. Produkcja polowa podporządkowana jest produkcji
zwierzęcej. W strukturze zasiewów przeważają zboża paszowe. Państwo Szymczakowie
posiadają trójkę dorosłych dzieci.

Barbara Sobczak razem z mężem mieszka i pracuje w swoim gospodarstwie o powie-
rzchni 18 ha w Grodzisku. Państwo Sobczakowie mają dwoje dzieci w wieku 10 i 14 lat.

Grzegorz Helwing jest mieszkańcem Zawidowic. Razem z żoną Żanetą prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 24 ha. W swoim gospodarstwie produkuje trzodę chlewną
i wczesne ziemniaki. Państwo Helwingowie mają dwie córki w wieku 1 roku i 5 lat.

Dożynki Miejsko-Gminne w Rokutowie były hołdem oddanym rolnikom, a mottem tej
uroczystości była myśl Kajetana Koźmiana:

„Dwa na tej ziemi stany są mej czci przedmiotem:
Żołnierz, co ją krwią, rolnik, co ją zlewa potem.”

A słowa jednego z utworów przedstawianych przez wykonawców części artystycznej wymownie
podkreślały konieczność zachowania ciągłości wykonywania ciężkiego zawodu rolnika:

„Będziesz Ty orał pola i niwy,
tak jak orali rodacy .

 Bo serce ojca by zapłakało,
Jakbyś ty orał inaczej”

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław
Kołtuniewski, Burmistrz Marian Adamek, W-ce Burmistrz Czesław Skowroński, Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Edward Horoszkiewicz, Prezes Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pleszewie Jan Włodarczyk, przewodniczący
Rady Powiatu Bogdan Skitek oraz radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu, sołtysi i inni zaproszeni
goście. Uroczystość uświetnił swoją obecnością prof. Tadeusz Pisarski, który był inicjatorem
pierwszych powojennych dożynek wiejskich w Rokutowie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły
się mszą w Kościele parafialnym p.w. Sw. Mikołaja w Grodzisku. Następnie po oficjalnym
powitaniu przybyłych gości obrzędy dożynkowe rozpoczęły zespoły artystyczne: Zespół Pieśni
i Tańca „Siekieracy,” kapela „Pleszewioki”, zespół „Sweet & Brave”, dzieci i młodzież
z Rokutowa.

Podczas uroczystości władze gminne otrzymały tradycyjny bochen chleba z tegorocznych
zbiorów i wieniec dożynkowy. Mieszkańcy gminy bawili się na zabawie tanecznej do białego
rana.
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„To, co zdobyliśmy

z największym trudem, najbardziej kochamy”

Tym mottem weszliśmy w rok szkolny 2000/2001, kiedy to otworzyły
się podwoje nowej części budynku szkolnego.

Historia naszej szkoły sięga początków XX wieku, kiedy to na przełomie roku
1907/ 1908 rozpoczęto jej budowę. W 1909 roku budynek oddano do użytku szkolnego, a do
szkoły uczęszczały dzieci pochodzenia polskiego i niemieckiego.

Radosnym momentem jest odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Teraz szkoła jest
przeznaczona tylko dla chłopców. Jest szkołą siedmioklasową i nosi nazwę Powszechnej Szkoły
Męskiej.

Kiedy nastąpił czas okupacji władze niemieckie zamykają szkołę. Jednak sam budynek
został przez okupanta wykorzystany - przeznaczono go na punkt zborny dla ludności, która
jest wywożona na prace przymusowe do Rzeszy i na szpital wojskowy dla rannych żołnierzy
frontowych. Na dziedzińcu szkolnym, w barakach przebywają żołnierze niemieccy, leczeni
z chorób zakaźnych.

Ten trudny czas w życiu uczniów i nauczycieli mobilizuje i zachęca do kontynuowania
zakazanej nauki. Nauczyciele tej szkoły: Joanna Grygielówna, Maria Sipówna, Eleonora
Starczewska i Franciszek Bator uczą dzieci na tajnych kompletach. Lekcje są prowadzone
w prywatnych domach pleszewiaków. Także woźny tej szkoły Wojciech Kołodziejczak przez
cały czas okupacji przechowywał sztandar Czerwonego Krzyża, który szkoła posiada po dzień
dzisiejszy.

Po wyzwoleniu Pleszewa, 24 stycznia 1945roku nauczyciele postanawiają jak
najwcześniej rozpocząć naukę z dziećmi. Już 19 lutego 1945roku mury szkoły tętnią życiem.
Szkoła nosi nazwę pełną: Publiczna Szkoła Powszechna Męska III stopnia.

Rok szkolny 1949/ 1950 przyniósł przełom. W progi szkoły wkraczają dziewczęta,
a szkoła staje się szkołą koedukacyjną.

Ważnym wydarzeniem dla uczniów w całej Polsce była data 1 września 1966r., gdyż od
tego roku obowiązuje młodzież szkolną ośmioklasowa szkoła podstawowa.

Nasza szkoła posiada tylko 16 klas, a liczba uczniów ciągle wzrasta. Uczniowie lekcje
wychowania fizycznego realizują na korytarzach i dlatego w zamysłach uczniów i rodziców
rodzi się pomysł budowy sali sportowej, a w późniejszych działaniach rozbudowa szkoły.

Odpowiedni klimat zrodził się, gdy Pleszew obchodził 700-lecie historii powstania.
W związku z tym wydarzeniem postanawia się powołać w Jedynce Uczniowski Komitet
Budowy Sali Sportowej.
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Przy szkole działa Społeczny Komitet Budowy Sali Sportowej. Pierwszym przewodni-
czącym był Tomasz Kuberka. Już 1 września 1986 roku rozpoczyna się budowa sali sportowej.
Po rozwiązaniu się SK BSS i uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę sali, przystąpiono do
robót budowlanych. Budową sali sportowej interesują się władze miasta, często bywają
i „doglądają” budowy: Burmistrz Miasta i Gminy Piotr Hasiński i Wiceburmistrz Zbigniew
Nawrocki.

11 października 1996 roku dokonano otwarcia sali sportowo- widowiskowej, a już dnia
następnego w nowej sali została podpisana umowa partnerska między miastami: Pleszewem
i Spangenbergiem. Marzenia uczniów i rodziców o rozbudowie szkoły stają się rzeczywistością,
gdyż w styczniu 1998r. rozpoczęto prace przy budowie łącznika i przejścia komunikacyjnego
pomiędzy budynkami, dzięki któremu młodzież szkolna nie będzie musiała przechodzić do
sali gimnastycznej przez boisko.

Prace przy budowie „łącznika” nabierają niespotykanego tempa, można by rzec „panta
rhei”- wszystko płynie.

Podziwu rodziców, którzy przybyli na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego
1999/ 2000 nie ma końca. Uczniowie klas gimnazjalnych w tym roku szkolnym otrzymali
4 pomieszczenia klasowe i sanitariaty na II piętrze „łącznika”.

Prace nie ustają. Wykończeniowe roboty prowadzi się na I i III piętrze, w piwnicy i na
strychu. W łączniku zamontowany jest dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącach letnich lipcu i sierpniu 2000 roku utwardzono boisko szkolne i ułożono kostkę
brukową.

Tak jak przystało na dobrego gospodarza, który patrzy i interesuje się tym, co rozpoczął,
częstym gościem na budowie byli Burmistrz Miasta i Gminy Marian Adamek, Z-ca Burmistrza
Czesław Skowroński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski, Kierownik
Biura Obsługi Szkół Samorządowych Włodzimierz Mizerkiewicz oraz osoby ze strony Urzędu
Miasta i Gminy: Irena Sobisiak, kierownik Wydziału Inwestycyjnego i Paweł Tanaś, inspektor
ds. inwestycji.

Także często na boisku szkolnym w soboty i niedziele podczas spacerów rodzinnych
gościli rodzice ze swoimi pociechami przyglądając się i obserwując „rosnącą” nową Jedynkę.

Przy rozbudowie naszej szkoły pracowały firmy: Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane
S.A, Zakład Elektrotechniczny ELMAR, PPU Instalator- Kalisz oraz Firma Wropol z Zajączek.
Budowa łącznika wymagała dużych środków finansowych. Dzięki staraniom wielu osób
powiodło się - pieniądze pozyskano, o czym informuje wykonana przez J. Kwiecińskiego
tablica pamiątkowa, umieszczona na budynku szkoły, na której widnieje napis:

„Budowa została wsparta finansowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej ze
środków Republiki Federalnej Niemiec”.

Nowe pomieszczenia klasowe otrzymują meble szkolne, 10 komputerów, sprzęt do nauki
języków obcych.

Nadszedł, oczekiwany przez uczniów, nauczycieli i rodziców 4 września 2000 roku.
To właśnie tego dnia społeczność uczniowska mogła przekroczyć progi nowego budynku.

Na ten uroczysty dzień przybyło wielu gości: parlamentarzyści, samorządowcy,
przedstawiciel wojewody wielkopolskiego, rodzice i mieszkańcy Pleszewa. Uroczystego



31

przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski,
Burmistrz MiG Marian Adamek i dyrektor ZSP nr 1 Danuta Konieczna.

Kiedy ksiądz dziekan Eugeniusz Nowak poświęcił nową część budynku, wszyscy mogli
wejść do nowego łącznika. W czasie pięknej uroczystości, ubarwionej programem artystycznym
w wykonaniu uczniów Jedynki „wjechał” pociąg wiozący wszystkich ku XXI wiekowi, ku
przyszłości z Internetem i znajomością języków obcych.

Życzenia do kroniki szkoły składane i wpisywane przez gości, rodziców, absolwentów
Jedynki i mieszkańców Pleszewa pokazały jak ważna w życiu każdego człowieka jest szkoła.

Uroczystość tego dnia uświetniła grochówka, kawa i ciasto domowego wypieku.
W sprawach kulinarnych popisywała się Rada Rodziców. Społeczność szkolna Jedynki jest
dumna z posiadania nowych 12 izb lekcyjnych, 2 sal komputerowych, Internetu, sali do nauki
j. obcych ze specjalistycznym sprzętem i sali sportowej. Uczniowie w pełni korzystają
z biblioteki szkolnej i czytelni, która znajduje się w łączniku na III piętrze. Także duże, wyłożone
kolorowymi kafelkami sanitariaty i umywalnie sprzyjają kulturze ucznia.

Boisko szkolne to nie tylko estetycznie położona kostka brukowa, ale „młode” drzewka
liściaste i iglaki. Za kilka lat będą to już drzewa, które „wiecznie” zielone wzbogacą krajobraz
szkoły.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w Klubie Informacji Europejskiej,
SKS-ach, kółku matematycznym, plastycznym, teatralnym, historycznym i chórze szkolnym.

W ramach nauczania języków obcych uczniowie uczą się j. niemieckiego, rosyjskiego
i angielskiego, który został wprowadzony do klas pierwszych i jednej z klas czwartych szkoły
podstawowej.

Posiadając tak przestrzenną salę sportową uczniowie klasy IVd, Vc i VIb realizują
rozszerzony program wychowania fizycznego- specjalność piłka koszykowa.

Jako „Jedynka” jesteśmy usatysfakcjonowani, że nasza szkoła tętni życiem od godziny
800 rano do późnych godzin wieczornych, gdyż odbywają się zajęcia pozalekcyjne, SKS-y
i gry zespołowe na sali sportowej.

Pomimo, że tak wiele zrobiono w Jedynce i dla Jedynki, wierzymy, że już wkrótce
nastąpi pełne wyposażenie nowej kuchni i stołówki, które świecą ciekawą fakturą kafli, a także
dokonana zostanie wymiana okien, gdyż tego brakuje Jedynce do pełnego komfortu.
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Z okazji przypadającej w tym roku 20-tej rocznicy istnienia i działalności Niezależnych,
Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” zaistniała dla mnie po raz pierwszy
możliwość pisemnego wypowiedzenia się na temat „tamtych dni”. Chciałbym, aby moja
wypowiedź stała się jednocześnie okazją dla wszystkich ludzi do przywołania wspomnień
z tych niezwykłych tygodni, miesięcy i lat naszego życia. Czynię to chętnie nie dlatego, by
wspominać swój udział w ówczesnej związkowej działalności, gdyż z pewnością wiele osób
w naszym środowisku przyczyniło się nie mniej ode mnie do tworzenia nowej rzeczywistości
w Polsce ale dlatego, by przypomnieć ważniejsze wydarzenia z robotniczego wysiłku na terenie
Pleszewa i okolic w tych szczególnych dla naszej Ojczyzny latach.

Podpisanie porozumień w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu stworzyło możliwość
założenia niezależnych związków zawodowych. Informacje, jakie docierały do małych miast
i miasteczek z tych dużych ośrodków robotniczych były namiastką tego, co działo się naprawdę.
Blokowaną w środkach masowego przekazu informację zastępowały z trudem redagowane
i konspiracyjnie kolportowane ulotki przynoszące wieści fragmentaryczne i z dużym
opóźnieniem. Jedynie radio „Wolna Europa” poszerzało w tym względzie naszą wiedzę
i dodawało optymizmu oraz siły w podejmowanej przez nas działalności.

W pleszewskich zakładach pracy odbywały się pierwsze robotnicze spotkania. W moim
zakładzie „Spomasz” Pleszew, w stołówce zakładowej po godzinach pracy odbyło się również
takie spotkanie na którym postanowiono utworzyć w zakładzie nowy związek zawodowy.
Znalazłem się w grupie osób zbierających deklaracje. Już w październiku 1980 r. powstaje na
terenie zakładu Komisja Zakładowa niezależnych związków zawodowych o późniejszej nazwie
„Solidarność”.

14 listopada tego roku w sali Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie
Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich Niezależnych Samorządnych Związków
Zawodowych „Solidarność” z terenu całej ziemi pleszewskiej. Na tym to właśnie zebraniu
zostałem wybrany na tymczasowego Przewodniczącego Solidarności Ziemi Pleszewskiej.
Zastępcą przewodniczącego został Pan Józef Strumpf z Pleszewskiej Fabryki Obrabiarek,
a Pani Gabriela Stefaniak z Centrali Nasiennej-Sekretarzem biura. Wystąpiono z wnioskiem
do Naczelnika Miasta i Gminy Pleszew - Mariana Tanasia o otwarcie biura związkowego
w Domu Kultury i lokal został nam przydzielony. Zatwierdzona siedziba związku przetrwała
do dnia ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Wystąpiono również z wnioskami do dyrektorów
Spomaszu, PFO i Centrali Nasiennej o oddelegowanie pracowników (mnie, pana Józefa
Strumpfa i pani Gabrieli Stefaniak) do pracy związkowej. Praktycznie od tego dnia rozpocząłem
pracę związkową na terenie dzisiejszego powiatu pleszewskiego. W okresie od listopada do
grudnia`80 r. odbywały się zebrania w różnych zakładach pracy, spotkania z załogami zakładów
w celu utworzenia niezależnych związków zawodowych. W tym czasie również tworzy się
Solidarność Rolnicza w całości przez nas obsługiwana. Wtedy też poznałem ks. Ryszarda
Woźniaka, który udzielił nam wiele pomocy i stał się później kapelanem „Solidarności Rolników
Indywidualnych”.
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Na zawsze pozostanie nam w pamięci widok ówczesnych sklepów i ich pustych półek
na których artykułem dyżurnym był jedynie ocet. Moim zdaniem ten właśnie ocet powinien
stać się symbolem goryczy systemu gospodarczego w epoce totalitaryzmu komunistycznego.

W tym bardzo trudnym dla ludzi okresie spotykaliśmy się z naczelnymi władzami
Pleszewa w celu dokonania podziału artykułów żywnościowych (masło, wędliny, mięso, cukier,
mąka, herbata, kawa, słodycze, itp.) w połączeniu z walką o zwiększenie ilości dostaw tak
bardzo oczekiwanego towaru do naszych sklepów.

Trudnością w wykonywaniu pracy związkowej była rozdzielność przynależności
zakładów pracy do dwóch różnych regionów tj. do Regionu Wielkopolska Południowa
z siedzibą w Kaliszu i Regionu Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu. Nasza praca związkowa
w tym okresie trwała od godz.6.00 do godziny 24.00. Dla naszych rodzin czasu naprawdę nie
starczyło. Wychodziłem do pracy gdy rodzina jeszcze spała, a wracałem po pracy do domu,
gdy domownicy byli już w łóżku. Jeśli zaś trafił się taki dzień, kiedy mogłem wziąć moją
roczną córeczkę na spacer, to zdarzało się, że zatrzymywany do rozwiązania pilnych spraw na
terenie miasta wracałem do domu po kilku godzinach, gdzie czekała zdenerwowana żona
i zaległy parokrotnie podgrzewany dziecięcy posiłek. Sam zaś niezwłocznie udawałem się do
siedziby Związku, by zająć się sprawami i problemami narastającymi w ogromnym tempie.

26.06.1981 roku odbyło się w Domu Kultury pierwsze Wyborcze Zebranie Delegatów
42 Komisji Zakładowych, które miało wybrać władze związkowe na okres 2 lat. W tajnym
głosowaniu na Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Ziemi Pleszew-
skiej wybrano Krzysztofa Szaca, zaś V-ce Przewodniczącym został p. Stanisław Kuczyński.
W skład Prezydium weszli: p. Kryspin Kuberka, i p. Zdzisław Skałecki, a Sekretarzem została
wybrana pani Maria Brajer. Za bardzo pomyślny znak dla mojej pracy uznałem okoliczność, kiedy
to poznałem księdza Janusza Kulbarscha. Stał się on dla mnie osobą przynoszącą duchowe wsparcie
w trudnych chwilach. Cenię sobie to, że jest moim przyjacielem do dziś.

6 września 1981 roku w pierwszą rocznicę powstania „Solidarności” w Ogródku
Jordanowskim przy Domu Parafialnym im. Ks. Piotra Skargi w Pleszewie odbyła się uroczystość
w której wzięło udział około 5 tysięcy mieszkańców Pleszewa i okolicy, 25 księży i wiele
Sióstr zakonnych z Matką Generalną S. Manfredą. Mszę świętą dziękczynną celebrował ks.
Bp. Jan Michalski w asyście ks. Kanonika Juliana Badzińskiego i miejscowych kapłanów,
w obecności władz miasta. Program tej uroczystości wzbogacony został treścią przygotowaną
przez Zespół Artystyczny Domu Kultury Robotniczej w Kaliszu, jedynego wówczas w Polsce
tego typu Domu Kultury, którego kierownikiem był mieszkaniec naszego miasta pan Kryspin
Gurgul.

W październiku tego roku odbyły się spotkania w Zarządzie Regionu Wielkopolska
Południowa w Kaliszu wspólnie z Zarządem Regionu Wielkopolska z Poznania na którym
pojawiła się informacja, że władze Polski zamierzają wprowadzić w kraju stan wyjątkowy.
Jedno z ostatnich spotkań na terenie Regionu Wielkopolska Południowa odbyło się w Ostrowie
Wielkopolskim w dniu 10 grudnia 1981 roku. Trzy dni później władze wprowadziły stan
wojenny. Aresztowani lub internowani z domów rodzinnych i siedzib związkowych ważniejsi
działacze związkowi „Solidarności” na długo nie wrócili do swoich rodzin. Ci, których nie
zabrano tej nocy mieli życie codziennie bardzo utrudnione. Mnie los oszczędził najgorszego.Tę
pamiętną niedzielę przeżyłem wraz z kolegami związkowymi w siedzibie Związku. Zamknięci,
zabezpieczaliśmy do przechowania materiały związkowe. Ustaliliśmy też dwuosobowe składy
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delegacji do Zarządów Regionów w Kaliszu i Poznaniu po materiały i informacje. Ukryliśmy
również nowo wykonany sztandar, który miał być poświęcony w dniu 16.XII. tego roku podczas
Mszy św. połączonej z modlitwami za papieża. Nie zdążyliśmy. Czekać musiał w ukryciu na
poświęcenie do 1990 roku.

Na Mszę św. w tę niedzielę poszedłem dopiero na godz. 18.30. Wracając zastałem pod
moim domem trzy samochody z funkcjonariuszami Zmotoryzowanych Oddziałów Milicji
Obywatelskiej (tzw. ZOMO) i Służby Bezpieczeństwa. Czekali na mój powrót. Czterech
w mieszkaniu, dwóch na korytarzu a dwóch przed domem. W domu czekała też moja żona
z przerażonym dzieckiem na ręku. Pożegnałem się z żoną i dzieckiem, bo nie wiedziałem
kiedy wrócę. Zabrali mnie jednak tylko na przesłuchanie. Wypuścili o godzinie 21.55 sądząc,
że powtórnie mnie pochwycą za nieprzestrzeganie rygorów godziny policyjnej, gdyż za 4
minuty nie zdążę dojść do domu. Nie ujęli mnie, choć czekali pod moim domem. Będąc
rodowitym Pleszewianinem, dzięki pomocy moich przyjaciół zdołałem ukryć się i później
przedostać się do domu.

W poniedziałek, 14 grudnia zostałem znowu zatrzymany i przewieziony do siedziby
Związku. Tu pracownicy SB zapakowali wszystko w worki, zabrali a pomieszczenie zostało
zaplombowane. Tego samego dnia zostałem zawieziony na przesłuchanie do Kalisza. Finałem
przesłuchania był dla mnie zakaz wstępu do macierzystego zakładu pracy i żądanie, że na
każde polecenie Komisarza mam stawić się do Urzędu Miasta i Gminy. Zostałem bez pracy.

Przez okres stanu wojennego takich przesłuchań i nieustannego nękania było kilka-
dziesiąt. Najistotniejszym dla nich problemem stała się informacja o miejscu przechowywania
sztandaru i książeczki oszczędnościowej Związku. Nigdy tej informacji nie uzyskali, a sztandar
i książeczka bezpiecznie doczekały się czasu wolnej Polski.

Tu wspomnieć muszę o pomocy jakiej doświadczyłem ze strony ks. Janusza Kulbarscha
i jego odwadze jaką wykazywał w swoich kazaniach piętnując zło związane z zaistniałą sytuacją
społeczną. Dziś widzę jego sylwetkę z tamtych lat, gdy idzie ulicą mając pod pachą widoczny
z daleka tygodnik „Solidarność”. Niewielu było tak odważnych.

Podziemna „Solidarność” istniała i pracowała nieustannie przez cały okres stanu
wojennego. Farba potrzebna do powielacza, papier maszynowy i matryce zdobywane były
przez pokonanie nieprawdopodobnych przeszkód i tajemnie dostarczane. Kolportaż działał
w sposób niezakłócony wskutek bezawaryjnej konspiracji. Działania nasze nasiliły się po
wyrzuceniu z pracy w PFO trzech członków „Solidarności”, którzy byli uczestnikami strajku.

Nigdy nie zapomnę wielu tajnych i ważnych spotkań związkowych w Gnieźnie, Poznaniu
i Kaliszu. Dla mnie stałą osobą kontaktową był kol. Bogusław Śliwa, V-ce Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa w Kaliszu, z którym po okresie jego ukrywania
się i ujawnieniu nawiązałem ścisły kontakt. Dziś można powiedzieć, że mimo stałej obserwacji
przez SB systematycznie spotykaliśmy się w Jedlcu. Punktem spotkania był znany wszystkim
kamień. Rozważaliśmy różne możliwości przyszłego naszego życia w tym kraju biorąc pod
uwagę fakt, że wielu wyemigrowało za granicę. Zwierzył mi się, że nosi się z zamiarem wyjazdu
z kraju. Wyjechał i więcej nie powrócił. Zmarł w Szwecji w 1989 roku. Ja nie zdecydowałem
się na emigrację. Nie mogłem zostawić żony i córki.

Nigdy nie zapomnę organizowanych pielgrzymek do Częstochowy. Cieszyło mnie bardzo
organizowane Duszpasterstwo Nauczycieli.
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Na szczęście okres stanu wojennego należy już do historii. Wiem, że dzieliłem los
wielu osób z Pleszewa, którzy byli szykanowani, pilnowani przez SB i przetrzymywani na
przesłuchaniach. Smak goryczy i bólu z okresu stanu wojennego w Polsce wraz z nimi odczuwam
do dziś.

Na rok 2000 przypadła 20-ta rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. 10 września
rocznicowe obchody w Pleszewie rozpoczęły się o godz. 9.30 Mszą św. za Ojczyznę w asyście
miejscowych i zaproszonych z innych miejscowości pocztów sztandarowych. W wygłoszonej
homilii Celebrans, ks. Prałat Eugeniusz Nowak, przypomniał krótko wydarzenia „tamtych”
dni i dokonał próby bilansu duchowego w naszej Ojczyźnie na przestrzeni 20 lat. Co zostało
z tych ideałów? Jakie miejsce historyczne posiada „Solidarność” po 20 latach a tym samym na
przełomie stulecia i tysiąclecia?

O godzinie 16.00 miało miejsce otwarcie wystawy okolicznościowej zorganizowanej
na bazie zachowanych na przestrzeni 20 lat materiałów związkowych. Zwiedzaniu wystawy
towarzyszyło nagranie na taśmie magnetofonowej przypominające szczególnie ów pamiętny
dzień 31 sierpnia 1980 roku. Nagranie to w całości opracował, użyczając również w podawanym
komentarzu swojego głosu Pan Kryspin Gurgul. Był też projektantem i wykonawcą wystawy
w jej części związkowej przedstawiającej w chronologicznym ciągu publikacje spod sztandaru
„Solidarności”, wraz z kol. Leszkiem Bierłą, który ekspozycje wystawy wzbogacił materiałami
z okresu własnych lat studenckich użyczonymi z własnego prywatnego archiwum. Wystawę
w części samorządowej opracował Piotr Hasiński. Skorzystano również z materiałów i zdjęć
z prywatnych zbiorów – Ireny Kuczyńskiej, Stanisława Kuczyńskiego, Jerzego Jabczyńskiego,
Kryspina Kuberki, Krzysztofa Szaca oraz innych osób prywatnych i archiwum MKK Pleszew.

Dopiero podczas oglądania wystawy okazało się, że na organizowaną rocznicową
imprezę przybyło ponad 150 osób. Tę liczbę należy powiększyć o młodzież, która licznie
odwiedzała wystawę w dniach po uroczystościach. Wśród przybyłych obecnych było wielu
działaczy „Solidarności” z lat 80-tych nawet tych, którzy mieszkają obecnie poza Pleszewem,
a dziś przybyli na rocznicowe spotkanie z odległości ponad 200 km, np. jak Jerzy Waliszewski,
który przyjechał na tę okazję ze Stargardu Szczecińskiego.

Za stołem prezydialnym zasiedli:
1. Tadeusz Włodarszyk - Obecny Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” w Pleszewie

i gospodarz spotkania,
2. Krzysztof Szac – Pierwszy Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej

„Solidarność” w Pleszewie,
3. Andrzej Krzak – Senator RP,
4. Jerzy Koralewski – Poseł RP,
5. Piotr Hasiński – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w latach 1990-1997,
6. Jan Mosiński – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Kaliszu.

W swoich wystąpieniach kolejni mówcy przypominali okres tworzenia Związku, jego osią-
gnięcia, dzień dzisiejszy oraz wskazywali wnioski na przyszłość.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze. Rozmowy kontynuowane
były dość długo przy symbolicznej kawie i ciasteczkach. Klimat spotkania uprzyjemniał występ
zespołu muzycznego.
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W bieżącym roku obchodziłam 45-lecie pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pleszewie.
Rozpoczęłam tutaj pracę dnia 15 marca 1956r. Do pracy przyjmował mnie Sekretarz Urzędu
pan Józef Bierła przedstawiając obowiązki pracownika USC. Wówczas Kierownikiem USC
była pani Marianna Czekalska - bardzo dobry człowiek, po krótkim czasie nawiązała się między
nami przyjaźń, która przetrwała aż do końca dni mojej „szefowej”.

Księgozbiór Urzędu Stanu Cywilnego był wtedy bardzo duży, bo prócz ksiąg stanu
cywilnego Miasta i Gminy Pleszew były też zgromadzone księgi urodzeń, małżeństw i zgonów
z całego powiatu tj. z Chocza, Czermina, Dobrzycy, Gizałek i Gołuchowa, z których były
wydawane dokumenty. Wyczekujących interesantów było bardzo wielu, szczególnie tych, którzy
załatwiali w sądach sprawy spadkowe oraz ustalali i odtwarzali zagraniczne dokumenty.

Już w pierwszych dniach mojej pracy zapoznano mnie z obowiązkami i tym, że urzędnik
stanu cywilnego jest „(...) osobą zaufaną i jeżeli ktoś powierzy nam swoje prywatne sprawy,
(a było ich w mojej długoletniej pracy bardzo wiele), należy je zachować w dyskrecji na zawsze”.

Od pierwszych dni polubiłam moją pracę i może właśnie dlatego przepracowałam tu
tyle lat swojego życia. Miałam propozycję zmiany na bardziej intratną, ale nie sądzę aby inna
praca przyniosła mi tyle satysfakcji.

Początkowo moje obowiązki polegały na sporządzaniu akt stanu cywilnego i wypi-
sywaniu dokumentów. Nadszedł jednak dzień udzielenia pierwszego ślubu. Był to
niezapomniany 24 sierpień 1963r. Muszę przyznać, że bardzo poważnie tę uroczystość
przeżywałam, bo pragnęłam aby ta para małżeńska była z sobą szczęśliwa. Jak dotąd wiem, że
szczęście tym Państwu przyświecało o czym wspomniał mi Pan przez kolejnych kilka lat –
zgłaszając urodziny dzieci a była ich spora gromadka.

Od 1 stycznia 1967 r. zostałam powołana na kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
i w związku z tym powiększył się zakres moich obowiązków. W tych latach wzrosło w naszym
społeczeństwie zapotrzebowanie na spotkania przedmałżeńskie, w których uczestniczyli m.in.
lekarze, socjologowie, pedagodzy. Problemy rodziny i małżeństwa rozważane były w aspekcie
powinności etycznych, w obowiązku rozwoju wszystkich talentów dziecka, nauczania współ-
życia z innymi i wychowania w duchu patriotyzmu, umiejętności życia w społeczeństwie,
walki o swoją godność i poszanowanie godności innych.

W naszym Urzędzie Stanu Cywilnego miała miejsce również uroczystość tzw.
„pasowanie na obywatela”. Młodzieży, która ukończyła 18 rok życia wręczano pierwsze dowody
osobiste uzyskując ustawową pełnoletność, a zarazem symbol obywatelstwa polskiego.

Według przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małżeństwo winno być zawarte
prze osoby pełnoletnie. Jednak dość często zdarzyły się przypadki, że w związki małżeńskie
wstępowały osoby bardzo młode, które uzyskiwały sądowe zezwolenie z tych czy innych
powodów. Te właśnie pary często liczyły łącznie 34 lata. Podam dla przeciwieństwa przykład,
że ślub zawierała u nas para małżeńska licząca łącznie 160 lat.
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Poprzednie lata obfitowały w bardzo liczne uroczystości ślubne w Urzędzie Stanu
Cywilnego. Odbywały się one najczęściej w soboty i święta w pięknej oprawie muzycznej
i świetnym rodzinnym nastroju.

Rekordowym dniem była sobota 24 kwietnia 1976r. zapamiętana przez mieszkańców
Miasta i Gminy Pleszew jako dzień imprezy pod nazwą „BANK 440”. Na ślubnym kobiercu
stanęło szczęśliwych i zakochanych 30 par małżeńskich!

Nowością w urzędach stanu cywilnego były uroczystości nadawania imion dzieciom.
Opiekunowie dziecka w obecności jego rodziców składali ślubowanie, że dołożą wszelkich
starań do zapewnienia dziecku szczęśliwego dzieciństwa i wychowania go na prawego
obywatela. Pierwsza uroczystość w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się dnia 24
sierpnia 1968r. Dziecku nadano wówczas imię Jacek. Uroczystości te w niektórych kręgach
społecznych były dość liczne.

Zrodziła się również potrzeba spotkań małżeńskich, które przeżywały swoje 25-lecia,
30-lecia, 40-lecia i 50-lecia pożycia małżeńskiego. Nasz Urząd szczycił się Państwem Marianną
i Stanisławem Hadryan z Pleszewa, którzy wspólnie przeżyli 70 lat. Pani Marianna dożyła 104
lat. Zapotrzebowania społeczne na tego rodzaju uroczystości były duże, ale trudności finansowe
były jeszcze większe. Wówczas nie można było zaplanować w budżecie miasta kwot na tego
rodzaju imprezy, dlatego też zwracałam się do dyrektorów większych zakładów pracy o pomoc
finansową. Dzięki przychylności i zrozumieniu Panów Dyrektorów udawało się nam
organizować te spotkania. Była kawa, szampan, ciasto i tradycyjny goździk. Spółdzielnia
Ogrodnicza w Pleszewie przez wszystkie te lata przekazywała bezpłatnie kwiaty dla Jubilatów,
a dowództwo miejscowej Jednostki Wojskowej udostępniało salę balową. Orkiestra wojskowa
pod kierownictwem mjr. Fijałkowskiego przygrywała do tańca. Bawiliśmy się zwykle do
późnych godzin. Wspomnienia z tych imprez są zapisane złotymi zgłoskami (czasami
rymowane) w Pamiątkowej Księdze Urzędu Stanu Cywilnego. Spotkania jubileuszowe znalazły
miły oddźwięk w byłym woj. kaliskim, gdzie na naradach resortowych mówiło się, że Urząd
Stanu Cywilnego w Pleszewie urządza „Bale na 100 par”. W uroczystościach tych brali udział
przedstawiciele władz miejskich.

Uroczystości Jubileuszowe z okazji 25-lecia, 40-lecia pożycia małżeńskiego były
organizowane przez 18 lat tj. od 1972r. do 1990r. Obecnie odbywają się spotkania Jubilatów
obchodzących „Złote Gody Małżeńskie”.

Urząd Stanu Cywilnego również pamięta o 100 rocznicach urodzin mieszkańców miasta
i gminy. W tym uroczystym dniu urodzin Władze Miasta i Gminy składają życzenia Jubilatom
wręczając dyplomy okolicznościowe i kwiaty.

W 1956r. z chwilą utworzenia w Pleszewie ponownie siedziby powiatu, miasto zaczęło
się rozwijać, a tym samym przybywać mieszkańców. Dla przykładu podam, że w roku 1956
tylko 65 par zawarło związek małżeński, a już w 1976 było ich 242.

Zrodziła się wówczas myśl o powiększeniu sali małżeństw i przygotowaniu sali toastów.
Jesienią w 1975r. dzięki Naczelnikowi panu Marianowi Tanasiowi i Zastępcy Naczelnika panu
Mieczysławowi Kołtuniewskiemu osiągnęliśmy zamierzony cel. O trudnościach jakie
towarzyszyły wówczas w zdobywaniu mebli, dywanów, żyrandoli potrzebnych do wyposażenia
tych pomieszczeń nie muszę wspominać. Była jednak pełna satysfakcja po skończeniu tego
naszego wspólnego dzieła.
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Praca w USC jest pracą służebną, prawie na każde zawołanie i nie mieści się w godzinach
urzędowania. Podam nawet pewien fakt, kiedy to interesant zbudził mnie w wolną sobotę
o godz. 2.00 w nocy abym udała się z nim do Ratusza sporządzić akt zgonu matki.

W naszej pracy spotykamy się nie tylko ze sprawami radosnymi jak wesela czy urodziny
dziecka, ale są i sprawy smutne, bo ludzie też odchodzą i rodziny odbierają odpowiednie
dokumenty.

Mimo trudności i odpowiedzialnej pracy spotykałam się zawsze z głęboką sympatią
społeczeństwa i uznaniem moich władz. Dowodem tego były liczne odznaczenia łącznie
z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową „Za Zasługi
w Rozwoju Województwa Poznańskiego”, Zasłużony Pracownik Rad Narodowych, Medalem
XXX-lecia PRL, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W czasie mojej długoletniej pracy udzieliłam 6.624 śluby parom z miasta i powiatu
pleszewskiego.
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EdwEdwEdwEdwEdwararararard Kd Kd Kd Kd Karnicarnicarnicarnicarnickikikikiki
1111170 LA70 LA70 LA70 LA70 LAT TRADT TRADT TRADT TRADT TRADYYYYYCJI FIRMY VOGTCJI FIRMY VOGTCJI FIRMY VOGTCJI FIRMY VOGTCJI FIRMY VOGT

 „Zapach chleba naszych matek
 Smak, który dom przypomina

 Ciepły uśmiech na twarzy
 Przyjemna życia godzina.

 Kęs „drożdżowca” łagodny
 Wielkopolski smak lata
 Przepełniony tradycją
 Która wieki przeplata.

 Wielu ludzi pod sercem
 Matki, ojca i syna

 Dużo ciepła, ofiary
 Jedna wielka rodzina”.
 (Tradycyjny smak Vogta)

 E. Mądrecka 14.X.2000 r.

Tradycja działalności cukierniczo-piekarskiej rodziny Vogtów sięga roku 1830. Firmę
założył Kacper Vogt. Kontynuatorami kolejno byli: Jan, Tomasz oraz Michał, który w 1913
przy ulicy Kraszewskiego nr 7 buduje dom i warsztat.

W latach 1919-1939 Tomasz i Michał Vogtowie działają w odrodzonym cechu
piekarskim. Na zebraniu założycielskim 28 sierpnia 1919 roku pierwszym starszym cechu
piekarskiego zostaje Michał Pamin, a podstarszym Tomasz Vogt. W styczniu 1927 roku
w wyniku wyborów, zastępcą sekretarza w zarządzie cechu i chorążym cechowym zostaje
Michał Vogt, syn Tomasza. W tym też roku podczas nadzwyczajnego zebrania ustalono program
uroczystości związanej z poświęceniem sztandaru cechowego. Pół roku później cech piekarsko-
cukierniczy zostaje przekształcony w cech piekarski na Miasto i Powiat Pleszew. W styczniu
1928 roku w wyborach Michał Vogt ponownie zostaje sekretarzem cechu.

W latach 30-tych XX wieku w środowisku pleszewskich piekarzy nasiliła się nieuczciwa
walka konkurencyjna dotycząca ceny chleba. Z cechu występuje Michał Vogt. 9 grudnia 1932
roku obniżono ceny chleba z 40 na 30 groszy, czyli do ceny pobieranej przez Michała Vogta.
Michał Vogt zaopatruje biednych i bezrobotnych w tani chleb. W okresie okupacji biorąc pod
uwagę ubóstwo mieszkańców i ograniczenia surowcowe przy produkcji piekarsko-cukierniczej
eksperymentował z wyrobami tzw. oszczędnościowymi.

W okresie powojennym przez pierwsze lata zakład funkcjonował normalnie. W roku
1952 wstrzymano dostawy surowców, co zmusiło Michała Vogta do zamknięcia piekarni.
Wypiek chleba przejęła PSS. W tym czasie Michał Vogt podjął pracę w zakładach owocowo-
warzywnych w Kotlinie. Pracując w latach 1952-1959 na stanowisku konwojenta, wagowego
a później w administracji. Po 7 latach przerwy Michał Vogt przeprowadza remont zakładu.
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Uruchamia zakład cukierniczy i przyjmuje ucznia na naukę zawodu. Cały proces produkcyjny
był wykonywany ręcznie. W okresie nasilonych prac przedświątecznych pomagała kuzynka
Danuta Bartkowska (Gulczyńska) oraz siostra Tomasza - Maria.

5 kwietnia 1961 roku Michał Vogt zdał egzamin mistrzowski w Poznaniu w rzemiośle
cukierniczym. Mechanizuje zakład, a autorem usprawnienia był syn Michała, Tomasz Vogt.

W 1965 roku zostaje rozebrany stary piec tzw. piersiowy. Zastąpiono go piecem rurowo-
kanałowym. Po uruchomieniu nowego pieca można było podjąć produkcję ciągłą, co znacznie
zwiększyło możliwości zakładu. Firma w rękach Tomasza Vogta, syna Michała i Marianny
z d. Jezierskiej funkcjonuje nadal. Tomasz Vogt po skończonej szkole cukierniczej we
Wrocławiu pracuje jako robotnik wykwalifikowany w zakładzie swego ojca, kończy technikum
chemiczno-spożywcze w Poznaniu, zdając egzamin mistrzowski w zawodzie cukierniczym.
Pragnął studiować zaocznie prawo, ale przyjmowano jedynie kandydatów ze skierowaniami
państwowych zakładów. 2 stycznia 1971 roku Tomasz Vogt prawnie przejmuje zakład po ojcu.
Po roku nowy szef firmy-Tomasz Vogt zawarł związek małżeński z Grażyną Bartecką ze Śremu,
która pracowała jako pielęgniarka w pleszewskim szpitalu. Tomasz Vogt poprzez wyjazdy do
bratnich firm wzbogacił własne doświadczenia. Kupuje najnowsze maszyny, przeprowadza
remont, modernizuje warsztat, adaptuje istniejące pomieszczenia gospodarcze na cele
produkcyjne, stwarza optymalne warunki do unowocześnienia parku maszynowego.
Dynamiczny rozwój zakładu oraz wyposażenie w dalsze najnowocześniejsze maszyny rozpoczął
się od udziału w Targach Polagra `92. Modernizuje sklep, pozostawiając stary piekarski piec,
jako nie tylko ozdobę wnętrza, ale i pokoleniową tradycje i szacunek dla historii. Na Polagrze `92
zakupił piec obrotowy elektryczny do wypieku chleba, bułek i ciast włoskiej firmy, miesiarkę
dwubiegową oraz garownię. W 1994 zakupił przywieziony z Niemiec piec wsadowy Winklera.
W lutym 1995 roku nabył nieruchomość przy ul. Kaliskiej 26-28. Po przeprowadzeniu remontu
uruchomił tam 2 listopada tegoż roku zakład piekarski, który prowadzi syn Michał. W ten
sposób rozpoczęło aktywność zawodową w pleszewskim piekarstwie szóste pokolenie rodu
Vogtów. Dla potwierdzenia tego faktu Tomasz Vogt w marcu 1995 roku przed Kuratorium
Oświaty zdał egzamin mistrzowski w specjalności piekarskiej. Tomasz Vogt często jeździ
z rodziną na wystawy specjalistyczne do Warszawy, Monachium, Europain (Francja), Paisgard
(Dania). Szkoli się również w USA i Włoszech. Firmy Tomasza i Michała Vogt produkują
ponad 120 gatunków ciast oraz lody porcjowane. Wyroby Vogtów uświetniają wiele rodzinnych
i okolicznościowych uroczystości. Znakomitą renomą cieszą się wypieki tradycyjne m. in.
rogale świętomarcińskie, wypieki bożonarodzeniowe, wielkanocne a także fantazyjne, piętrowe
torty urodzinowe, komunijne, imieninowe, zaręczynowe i weselne. Atutem firmy Vogt jest
wysoka jakość i doskonały smak przy zastosowaniu najnowszych technologii przy stosowaniu
tradycyjnych receptur. Z roku na rok przybywa coraz więcej nowych placówek handlowych,
które są systematycznie rozwijane i modernizowane (m. in. w Jarocinie, Żerkowie, Dobrzycy,
Choczu, Gizałkach, Ostrowie Wlkp., Koźminie). Działa również sprzedaż obwoźna ze specja-
listycznym samochodem-sklepem. Firma zwraca uwagę na edukację zawodową co pogłębia
rodzinną atmosferę w pracy oraz uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych.

Również i drugi syn Michała - Bronisław, wraz z rodziną, prowadzi zakład cukierniczo-
piekarski. Egzamin czeladniczy Bronisław zdał w Ostrowie Wlkp. u mistrza Z. Matyśkiewicza.
Tytuł mistrza cukierniczego otrzymał z rąk nestora cukierników Tobolskiego w Poznaniu.
Skończył Technikum Ekonomiczne w Pleszewie, a pracę dyplomową „Produkcja lodów
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i charakterystyka towaroznawcza” obronił u prof. B. Frąszczak. Od najmłodszych lat ciągle
coś unowocześniał i budował w domu. Przeprowadzał w domu rodzicielskim kapitalny remont,
zakładał instalację elektryczną, zabudował schody metalowe po których schorowany ojciec
Michał codziennie schodził do warsztatu. Wyszukiwał, opracowywał i wprowadzał nowe
receptury wyrobów cukierniczych. Stary budynek w podwórzu przy ul. Kraszewskiego nr 7 za
zgodą ojca przystosował po remoncie na warsztat i mieszkanie dla swojej rodziny. Na ojcowiźnie
zostaje młodszy syn Tomasz. Bronisław tworzy własną firmę od podstaw. 1 lipca wziął ślub
z pleszewianką Teresą Kucharską. Już 1 lipca 1968 roku otwiera coctail-bar „Brzdąc” przy
ul. Sienkiewicza 13. Produkty dowozi z warsztatu. W 1971 roku kupuje nieruchomość od
Tuczyńskich i Jacorzyńskich przy ul. Poznańskiej 19. Buduje warsztat, sklep i mieszkanie.
Bronisław zajmuje się działalnością społeczną i kulturalną. Jest jednym z niewielu
budowniczych Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie. Zostaje wybrany do zarządu cechu
i funkcję tę pełni przez sześć kolejnych kadencji. Jest również egzaminatorem w komisji
egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu, w której pracach uczestniczy przez pięć
kadencji w tym trzy jest przewodniczącym. Do firmy wprowadza nowości produkcyjne
i technologiczne. Kupuje nowoczesne urządzenia, buduje chłodnie. Wraz z rozwojem firmy
powiększa się rodzina, na świat przychodzą córki Paulina, Katarzyna, syn Maciej i córka
Marta. W dwudziestą piątą rocznicę powstania firmy Teresy i Bronisława Vogtów, w lipcu
1993 otwarty zostaje coctail-bar, przestronny lokal na osiemdziesiąt miejsc, wyposażony
w nowoczesne urządzenia. Bronisław Vogt uzyskuje dyplom mistrza piekarskiego, powstaje
nowoczesna piekarnia wyposażona w piece ekologiczne presy automatyczne, wałkowski,
miesiarski a także pomieszczenia socjalne dla pracowników. Duży nowoczesny sklep
cukierniczo-piekarski oferuje 20 gatunków chleba i 159 gatunków wyrobów cukierniczych.
Kolejne inwestycje to część gastronomiczna z pizzerią oraz ogródek letni. Firma Teresy
i Bronisława Vogtów zajmuje się równocześnie działalnością kulturalną, zapraszając na recitale,
koncerty znanych piosenkarzy, satyryków, aktorów, zespoły muzyczne. 13 września 1993 roku
firma gościła premier RP Hannę Suchocką. W tym samym roku firma włączyła się do
ogólnopolskiej akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W coctailbarze mieścił się
sztab akcji. Firma pomaga również potrzebującym, niepełnosprawnym, osieroconym,
uczestniczy w akcji półkolonie dzieci, współorganizuje spotkania wigilijne dla samotnych,
pomaga bezdomnym potrzebującym wsparcia. Organizuje bankiety z okazji różnych wydarzeń
na ziemi pleszewskiej. Nie przeszkadza to w dalszym rozwijaniu podstawowej funkcji firmy
i przystosowaniu jej do wymogów unijnych. Syn Maciej, absolwent poznańskiej szkoły
cukierniczej, dyplomowany mistrz cukierniczy i piekarski, wraz z żoną Joanną, absolwentką
AWF-u, wprowadza nowatorskie rozwiązania w firmie,. Firma produkuje 17 rodzajów chleba
i sto rodzajów ciast dostarczanych do wielu punktów na terenie woj. wielkopolskiego. Trzy
córki pp. Vogtów ukończyły nauki w zawodzie cukiernik. Katarzyna wspólnie z mężem
Mariuszem prowadzą sklepy firmowe, Paulina z mężem Piotrem w wolnym czasie uczestniczą
w życiu firmy. Sklep firmowy prowadzi najmłodsza córka Marta, studiując turystykę i rekreację
na AWF-wie w Poznaniu broniąc pracę licencjacką pt ”Ocena działalności coctailibaru
w Pleszewie”. Możliwie, że syn Filip pójdzie w ślady ojca Macieja i dziadka Bronisława.
Państwo Teresa i Bronisław Vogtowie mają sześcioro wnuków, co przyczyni się do
pielęgnowania tradycji rodzinnych. W 1999 roku następuje reorganizacja firmy. Powstaje firma
rodzinna, która zatrudnia ponad 50 pracowników i szkoli jedenastu uczniów. Firma zostaje
laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” w kategorii
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Rzemiosła Polskiego. Nagrody odbierał Bronisław Vogt z synem Maciejem w Sejmie RP
7 grudnia 1995 roku. Wśród wielu wyróżnień i nagród Bronisław Vogt został odznaczony
m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, złotym medalem im. Jana Kilińskiego oraz honorową
odznaką rzemiosła.

Rodziny Bronisława i Tomasza Vogt przywiązują duże znaczenie do dziedzictwa
i tradycji swoich poprzedników, dziadków, ojców-fachowców. Łączą tradycje z nowoczes-
nością, biorąc z każdej co najlepsze.

Działalność piekarsko-cukierniczą kontynuowała również siostra Michała Vogta, Joanna
Vogt po mężu Bartkowska i syn jej Janusz Bartkowski prowadząc cukiernię w Sierakowie.
Z kolei brat Michała Vogta - Czesław Vogt, od 1945 roku prowadzi piekarnię-cukiernię
w Miliczu. Kontynuatorami tej firmy są synowie Roman i Wacław. Również córka Michała
Vogta, Barbara po mężu Ratajczak, prowadziła w latach 1983-1992 firmę-ciastkarnię
w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

22 października 2001 roku odbyły się w Pleszewie uroczystości jubileuszowe z okazji
170-lecia działalności firmy VOGT. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej, którą celebrował ks. Kanonik Józef Maciołek w asyście ks. R. Ryńca,
ks. Kanonika Gawła-opiekuna rzemiosła kaliskiego. Po mszy św. rodziny Bronisława i Tomasza
Vogtów, zaproszeni goście, pracownicy poczty sztandarowe przemaszerowali z pochodniami
do restauracji „Baks” w której przygotowano wystawę prezentującą historię firmy, archiwalne
eksponaty piekarnicze, protokoły z zebrań cechu piekarskiego oraz firmowe wypieki. W imieniu
jubilatów, zaproszonych gości powitał Józef Gola, dyr. Izby Rzemieślniczej z Kalisza, który
przypomniał historię i tradycję firmy Vogt. Jubilaci zostali uhonorowani przez Izbę
Rzemieślniczą za sukcesy w zawodzie. Wzruszające momenty były również przy serdecznych
życzeniach i gratulacjach od gości, pracowników. Zdrowia, życzliwości, wytrwałości, dalszego
rozwoju firmy Vogt, życzyli wszyscy zasłużonym jubilatom i ich rodzinom.

Efektem pracy zawodowej i prywatnej jest wychowanie kolejnego pokolenia, któremu
tradycja rodzinna jest najbliższa i stawiana na pierwszym miejscu. 170-lecie firmy Vogt, to
dzień który na długo pozostanie w pamięci, gdyż pracuje na to już siódme pokolenie. Były
podziękowania od dzieci dla rodziców, za trudy wychowania, przekazywaną wiedzę, pamięć
o przodkach, za miłość, szacunek, uznanie i za przekazywanie starych receptur cukierniczo-
piekarskich. Jak to mawiał Ojciec Bronisława i Tomasza Vogtów-radujmy się i cieszmy się tą
chwilą, bo jutro będzie praca i jeszcze raz praca. Wszyscy wspólnie raczyli się wyśmienitą
kuchnią i bawili przy muzyce zespołu „Nadir”.

W świadomości mieszkańców Pleszewa i okolic z wyrobami cukierniczymi i piekarskimi
nieodłącznie wiąże się firma - Vogt.



43

Bo¿ena GrBo¿ena GrBo¿ena GrBo¿ena GrBo¿ena Graboaboaboaboabowskawskawskawskawska
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KÓ£EK I ORKÓ£EK I ORKÓ£EK I ORKÓ£EK I ORKÓ£EK I ORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACJI ROLNICZYCJI ROLNICZYCJI ROLNICZYCJI ROLNICZYCJI ROLNICZYCHCHCHCHCH

Trudne warunki gospodarowania panujące w XIX wieku, zmusiły rolników do tworzenia
różnych form związkowych aby grupowo walczyć o lepsze jutro w rolnictwie. Tworzono związki
gospodarcze, a następnie kółka rolnicze. Jako pierwsze powstało Kółko w Piasecznie na
Pomorzu w roku 1861, a rok później w Sobótce i kolejno w Ostrowie Wlkp., Odolanowie,
Jedlcu, Pleszewie, Dobrzycy i Kowalewie.

Na czele organizacji stanął ziemianin Maksymilian Jackowski, a w roku 1901 Józef
Chłapowski. Prowadzono działalność do roku 1914, tj. do chwili zakazu przez władze pruskie
odbywania wszystkich zebrań i stowarzyszeń. Po zakończeniu I wojny światowej następuje
ożywiona działalność kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich tzw. „włościanek”.

Rok 1936 był przełomowy w historii kółek rolniczych. Po raz pierwszy na czele organ-
izacji staje rolnik Stanisław Mikołajczyk z Międzylesia. Działalność prowadzi do wybuchu
II wojny światowej w 1939r. Po zakończeniu II wojny światowej organizowane są Gminne
Związki Samopomoc Chłopska. Od roku 1953 reaktywowane są kółka rolnicze w Cieślach,
a następnie w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. W roku 1957 powstaje Powiatowy
Związek Kółek Rolniczych w Pleszewie. Prezesem Związku był Wincenty Kozłowski
z Broniszewic a funkcję instruktorki KGW pełni Teresa Sobczyńska.

W roku 1980 powstaje Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Pleszewie. Założycielami byli Edmund Stefaniak z Lenartowic, Marian Klawiński z Pleszewa
i Kazimierz Czaja. Związek został zarejestrowany w dniu 28 listopada 1980r., a od 15 grudnia
1981r. do 31 grudnia 1982r. działalność została zawieszona z powodu stanu wojennego.

26 maja 1983 roku na Walnym Zgromadzeniu zostały wybrane nowe władze Gminnego
Związku. Prezesem został Czesław Skowroński, v-ce prezesem Czesław Gadomski, sekretarzem
zaś Elżbieta Świderska. Związek prowadził ożywioną działalność uczestnicząc w komisjach
przydziału maszyn rolniczych i ciągników. Kółka rolnicze prowadzą działalność gospodarczą
i mechanizacyjną, świadczą usługi, sprowadzają nawozy i inne środki produkcji. Do najaktyw-
niejszych należały Kółka w Bronowie, Brzeziu, Grodzisku, Ludwinie, Kowalewie .

Koła Gospodyń Wiejskich prowadzą różnego rodzaju kursy szycia i haftu, gotowania
i pieczenia. Prowadzony jest konkurs „Więcej Owoców, Warzyw i Kwiatów”. KGW
w Prokopowie prowadzi dzieciniec w czasie żniw, organizowane są choinki dla dzieci, Dni
Dziecka oraz pokazy potraw wigilijnych, wielkanocnych, prowadzone są szkolenia, wyjazdy
specjalistyczne, spotkania z emerytami.

W roku 1984 został ufundowany sztandar Gminnego Związku. Fundatorami byli
członkowie KR, członkinie KGW oraz organizacje i instytucje współpracujące z rolnictwem.

12 czerwca 1991r. na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowe władze: Prezesem został
Czesław Gadomski a v-ce prezesem Jan Włodarczyk, sekretarzem Zdzisław Andrzejewski,
a członkami zarządu Alicja Skrzypniak i Józef Góźdź. Działają do następnych wyborów. W roku
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1995 na Walnym Zgromadzeniu zostają wybrane nowe władze Gminnego Związku. Prezesem
zostaje wybrany Jan Włodarczyk, v-ce prezesem Wojciech Wysocki a sekretarzem Dorota
Szatkowska, zaś członkami zarządu Kazimierz Janiszewski i Eugeniusz Gwarda. Po śmierci
Eugeniusza Gwardy w skład zarządu wchodzi Celestyn Kajdaniak, a następnie Jadwiga
Korzeniewska. Obecny zarząd uchwałą Walnego Zgromadzenia pracuje II kadencję.

Stan organizacyjny Gminnego Związku to 27 kółek rolniczych i 29 kół gospodyń
wiejskich, które zrzeszają razem 1100 członków.

Działalność Gminnego Związku Rolników oparta jest na prowadzeniu w KR i KGW
zebrań sprawozdawczo-programowych i wyborczych, szkoleń, pokazów, kursów, wycieczek
szkoleniowych i turystycznych, dożynek gminnych.

26 listopada 2000r. GZRKiOR w Pleszewie obchodził jubileusz 20-lecia istnienia
i działalności. Obchody jubileuszowe odbyły się w Domu Wiejskim w Brzeziu. Zostały
wręczone odznaczenia prezesom GZR i zasłużonym działaczkom KGW oraz dyplomy uznania
dla prezesów KR i przewodniczących KGW. Odznaczenia otrzymali: Edmund Stefaniak, Marian
Klawiński, Czesław Skowroński, Czesław Gadomski, Jan Włodarczyk, Elżbieta Gozimirska,
Janina Franka. W/w odznaczenia i dyplomy wręczali: Prezes Regionalnego Związku Rolni-
ków,Kółek i Organizacji Rolniczych Pan Kazimierz Ludwiczak. Pan Józef Klempka i Prezes
GZRKiOR Pan Jan Włodarczyk.

Częścią kulturalną i artystyczną zajęły się panie zrzeszone w Kołach Gospodyń
Wiejskich.



45

EwEwEwEwEwa Szpunta Szpunta Szpunta Szpunta Szpunt
NONONONONOWWWWWA SIEDZIBA BIBLIOA SIEDZIBA BIBLIOA SIEDZIBA BIBLIOA SIEDZIBA BIBLIOA SIEDZIBA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJTEKI PUBLICZNEJTEKI PUBLICZNEJTEKI PUBLICZNEJTEKI PUBLICZNEJ

W PLESZEWIEW PLESZEWIEW PLESZEWIEW PLESZEWIEW PLESZEWIE

Po wieloletnich staraniach dyrekcji biblioteki o nowy budynek, władze samorządowe
we wrześniu 1998 r. oddały bibliotece w użytkowanie pawilon przy ul. Słowackiego 19a.
Adaptację prowadził Wydział Inwestycyjny Urzędu Miasta i Gminy pod kierunkiem pani Ireny
Sobisiak. W maju 1999 r. Biuro Projektów „KORYS” z Jarocina opracowało dokumentację
przebudowy pomieszczeń pawilonu biurowego na Bibliotekę Publiczną. Obejmowała ona
adaptację istniejącego budynku biurowego na bibliotekę oraz dobudowę wiatrołapu, schodów
zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych.

Dyrektor biblioteki uczestniczyła w projektowaniu, przy planowaniu i zagospodarowaniu
budynku na cele biblioteczne, biorąc pod uwagę przede wszystkim wygodę użytkowników
i sprawność wykonywania usług bibliotecznych, bezpieczeństwo ludzi i zbiorów oraz koszta
eksploatacji pomieszczeń.

Wydłużony budynek na planie prostokąta (10m x 65m) rozdzielono atrakcyjną
i dominującą bryłą wejścia głównego (wiatrołap). Po prawej stronie holu mieszczą się
wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia naukowa z bezpośrednim sąsiedztwem magazynu.
W holu obok szatni zaprojektowano za przeszkloną ścianą czytelnię czasopism, gdzie można
skorzystać z kserokopiarki. Po lewej stronie holu jest Oddział Dziecięcy, dział gromadzenia
i opracowania księgozbioru, dyrektor, księgowa, instruktor, pomieszczenia socjalne i WC dla
pracowników i czytelników.

Ogrzewanie i oświetlenie do budynku dostarcza FMS „SPOMASZ” Pleszew S.A. Oprócz
aranżacji wnętrz, trzeba było projektować meble biblioteczne wykorzystując maksymalnie
powierzchnię poszczególnych pomieszczeń.

W 2000 r. przetarg na remont budynku wygrał Zakład Budowlano-Kotlarski z Gizałek
pan Krzysztof Walczak, ale pół budynku zajmują biura OBR-u, co początkowo utrudnia remont
całego budynku.
Wreszcie w maju OBR wyprowadza się i prace remontowe nabierają tempa. 20 listopada
rzemieślnicy kończą prace i przez następne 3 tygodnie następuje:

• wyposażenie budynku w nową sieć telefoniczną i system alarmowy,
• instalacja nowych mebli bibliotecznych,
• przewiezienie ponad 55.000 książek i czasopism przy pomocy Przedsiębiorstwa Komunalnego,

młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego.
Dnia 14 grudnia 2000 r. następuje uroczyste otwarcie nowej siedziby przy udziale władz

miejskich, powiatowych i zaproszonych gości. W programie uroczystości przecięcia wstęgi
dokonał Burmistrz Miasta i Gminy pan Marian Adamek, Przewodniczący Rady Miejskiej pan
Mieczysław Kołtuniewski i dyrektor Biblioteki Publicznej. Budynek poświęcił ks. kanonik
Józef Maciołek.
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Podpisano również Porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy a Zarządem
Powiatu Pleszewskiego w zakresie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Pleszewie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pleszewskiego. Porozumienie
podpisali Starosta Powiatowy pan Edward Kublisz i Wicestarosta pan Michał Karalus oraz
Burmistrz Miasta i Gminy pan Marian Adamek i Zastępca Burmistrza pan Czesław Skowroński.

Od 18 grudnia wszystkie działy biblioteki zostają udostępnione czytelnikom i z dnia na
dzień rejestrują więcej czytelników, zwiększoną frekwencję użytkowników biblioteki i większą
ilość wypożyczonych książek i udostępnionych czasopism.

W starym budynku biblioteka mieściła się na 150 m2, a obecnie jej powierzchnia
użytkowa wynosi 650 m2.
W skład biblioteki wchodzą następujące działy:

• DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW (64 m2)
Prowadzi zakupy nowości wydawniczych, gromadzi księgozbiór, czasopisma, zbiory

specjalne /płyty, taśmy magnetofonowe, video, zbiory nieksiążkowe i wydawnictwa
multimedialne/ dla miejskiej biblioteki i 6 filii bibliotecznych. Prowadzi instruktaż dla
6 filii bibliotecznych i 25 punktów bibliotecznych w zakresie inwentaryzacji zbiorów,
prowadzenia katalogów i kartotek.

• WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH (150 m2)
Na 100 regałach mieści 31.000 woluminów. Jest to literatura piękna polska i obca oraz

literatura popularno-naukowa z różnych dziedzin wiedzy. Wypożyczalnia prowadzi
działalność w zakresie kształtowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców
miasta i powiatu /uczniowie, studenci, regionaliści/ oraz upowszechnianie i udostępnianie
zbiorów bibliotecznych. Udziela porad dotyczących sposobu posługiwania się katalogami.

• CZYTELNIA NAUKOWA (85 m2) 20 miejsc dla czytelników
Posiada 8000 woluminów z różnych dziedzin wiedzy. Udostępnia na miejscu książki

naukowe i popularno-naukowe, encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki i albumy.
Wyodrębniony jest księgozbiór regionalny i dokumenty życia społecznego, które w szerokim
zakresie informują czytelników o przeszłości historycznej i współczesności naszego regionu.
W skład warsztatu informacyjnego wchodzą kartoteki bibliograficzne i tekstowe.

• CZYTELNIA CZASOPISM (40 m2) 12 miejsc dla czytelników
Udostępnia na miejscu 51 tytułów czasopism bieżących i roczniki gromadzone przez

3 lata. Z czasopism, których biblioteka nie przechowuje sporządza się odbitki kserograficzne
i przechowuje w kartotekach tekstowych. Kserokopiarka usprawniła pracę czytelni naukowej
umożliwiając czytelnikom kopiowanie na miejscu materiałów bibliotecznych.

• ODDZIAŁ DZIECIĘCY (74 m2) kącik czytelniczy – 6 miejsc dla czytelników
Księgozbiór liczy ponad 16.000 woluminów: lektury szkolne, beletrystyka polska i obca,

książki popularno-naukowe.
Czytelnicy mogą na miejscu skorzystać z księgozbioru podręcznego.
Oddział przy współpracy z przedszkolami i szkołami przyjmuje wycieczki, zapoznaje

młodzież z regulaminem korzystania z biblioteki, prezentuje nowości wydawnicze
i wyświetla bajki dla najmłodszych.

W nowej siedzibie, biblioteka ma wreszcie możliwość eksponowania książek w  oszklonych
gablotach wystawowych w holu, wypożyczalni i czytelni.
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W grudniu 2000 r. Biblioteka Publiczna rozpoczęła proces komputeryzacji – zakupiono
2 komputery, drukarkę i oprogramowanie SOWA obowiązujące w bibliotekach publicznych
woj. wielkopolskiego. Opracowano harmonogram komputeryzacji biblioteki który w 4 etapach
będzie wymagać zainwestowania znacznych środków finansowych. Wtedy biblioteka będzie
nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale stanie się centrum informacji i edukacji dla
mieszkańców Pleszewa oraz powiatu pleszewskiego.

Korzyści płynące z komputeryzacji, to nie tylko oszczędności w bibliotece. To również
edukacja społeczeństwa w zakresie zastosowania i wykorzystania nowych mediów. Im szerszy
i większy będzie dostęp do wiedzy i informacji, tym nasze lokalne społeczeństwo będzie
posiadać lepsze możliwości rozwoju.
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Ks. Eugeniusz NoKs. Eugeniusz NoKs. Eugeniusz NoKs. Eugeniusz NoKs. Eugeniusz Nowwwwwakakakakak
ROK JUBILEUSZOWY W DIECEZJI KALISKIEJROK JUBILEUSZOWY W DIECEZJI KALISKIEJROK JUBILEUSZOWY W DIECEZJI KALISKIEJROK JUBILEUSZOWY W DIECEZJI KALISKIEJROK JUBILEUSZOWY W DIECEZJI KALISKIEJ

Rok 2000 – wpisuje się w Wielki Jubileusz Odkupienia. Jubileusz ten, jest ważnym
wydarzeniem w życiu religijnym, ale nie tylko, całego świata. Rozpoczął się w uroczystość
Bożego Narodzenia 1999 roku a zakończył 6 stycznia 2001 roku.

W przygotowaniach do Roku Jubileuszowego wyróżnia się dwie fazy. Pierwsza
przypadająca na lata 1994, 1995, 1996 była refleksją nad aktualną sytuacją Kościoła w świecie.
Papież wzywał do rachunku sumienia. Druga przypadająca na lata 1997,1998,1999 zmierzała
bezpośrednio do ożywienia wiary i chrześcijańskiego świadectwa. Była poświęcona podstawo-
wym prawdom wiary objawionym o Jezusie Chrystusie, o Duchu Świętym i o Bogu Ojcu.

Centralna uroczystość Roku Jubileuszowego Diecezji Kaliskiej odbyła się 14 września
w Kobylej Górze przy 20 metrowym Krzyżu, postawionym na najwyższym wzniesieniu
Wielkopolski, na terenie parafii Parzynów w pobliżu miejscowości Kobyla Góra. Uroczystość
ta mimo niesprzyjającej pogody, zgromadziła bardzo wielu diecezjan, którzy przez odbycie
pielgrzymki i spełnienie warunków, pragnęli zyskać odpust Roku Jubileuszowego. Liturgii
przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz Stanisław Napierała, obecnych było wiele kapłanów
i zakonnic. Uroczysta celebracja przy Górze Krzyża obejmowała: poświęcenie Krzyża, rozwa-
żania Drogi Krzyżowej i koncelebrowaną Mszę św. z homilią ks. Biskupa. Uczestnicy
Jubileuszowej celebry, w tak wyjątkowej scenerii i mimo niesprzyjającej pogody, przeżyli ją
bardzo głęboko i w duchu radosnej ofiary.

Biskup diecezji kaliskiej, stosownie do poleceń Ojca Świętego, ustanowił miejsca gdzie
można było uzyskać odpust zupełny. Postanowiono, że będą nimi sanktuaria maryjne i inne
znaczniejsze kościoły:

- Katedra w Kaliszu, przy której rezyduje Biskup Ordynariusz
- Bazylika św. Józefa w Kaliszu
- Świątynia Miłosierdzia Bożego - Kalisz
- Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego (oo. Jezuici w Kaliszu)
- Konkatedra, Ostrów Wielkopolski, Kościół pw. Św. Stanisława B.M.
- Kościół św. Antoniego – Ostrów Wielkopolski
- Tursko – Sanktuarium Maryjne
- Lutynia – Sanktuarium Maryjne
- Żegocin – Sanktuarium Maryjne
- Lutogniew – Kościół Świętej Trójcy, Matki Bożej Pocieszenia
- Cieszęcin – Sanktuarium św. Wojciecha
- Twardogóra – Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
- Sanktuarium Narodzenia NMP na Pólku pod Bralinem
- Sanktuarium NMP Wniebowziętej w Skalmierzycach
- Kościół Chrystusa Króla w Sadowiu – Golgocie
- Kościół NMP Wniebowziętej w Łubnicach
- Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie
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- Kościół NMP Niepokalanie Poczętej w Wołczynie
- Kościół Imienia Maryi w Złotnikach
- Kościół św. Andrzeja i Matki Bożej Pocieszenia w Golinie
- Kościół św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie.

Jedną z form przygotowania Diecezji do Jubileuszu Odkupienia był Diecezjalny Kongres
Eucharystyczny.

Kongres miał dwa etapy: pierwszy w roku duszpasterskim 98/99, a drugi w roku
99/2000. W pierwszym etapie Kongres odbywał się w parafiach w ramach dekanatu. Drugi
etap obejmował miasta powiatowe należące do diecezji: Jarocin, Kalisz, Kępno, Krotoszyn,
Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Ostrzeszów, Wieruszów.

Celem Kongresu miało być pogłębienie wiary w Eucharystię; jako obecność Chrystusa
Boga – Człowieka, Ofiarę Zbawczą, Pokarm dający życie wieczne, celebrację zgromadzającą
i budującą Kościół. Środkami dla przeprowadzenia Kongresu w parafiach w ramach dekanatów
winny być misje lub rekolekcje, albo przynajmniej triduum połączone z sakramentem Pokuty
i Pojednania. W każdej parafii na zakończenie Kongresu odbyła się uroczysta procesja
eucharystyczna. W miejscowościach, gdzie jest więcej parafii było zalecenie, aby odbyć jedną
wspólną procesję.

Podobny program miał być realizowany w miastach powiatowych. Założenia Kongresu
miały szerszy zakres. Miał on być okazją do zaprowadzenia i uporządkowania „Wieczystej
Adoracji” w ciągu roku w Diecezji. Byłoby pożądane, aby w miastach powiatowych powstały
kaplice wieczystej adoracji. Nadto w każdej parafii należy ożywić kult Pana Jezusa w Najświę-
tszym Sakramencie, pierwsze piątki, uczyć adoracji indywidualnej. Kongres powinien zmobili-
zować do zakładania w Parafiach Eucharystycznego Ruchu Młodych. Termin Kongresu i nabo-
żeństw eucharystycznych ustalała sama parafia. Wskazania były, aby te nabożeństwa odbywały
się raczej w miesiącach jesiennych – wrzesień, październik. We wszystkich parafiach jako
przygotowanie tego ważnego wydarzenia odbywały się misje, rekolekcje, tridua, spowiedzi
św. W parafiach dekanatu pleszewskiego – warto to sobie po czasie przypomnieć – odbywały
się w następujących terminach:

- Brzezie 10.10. 1999 r.
- Kowalew – 11.11.1999 r.
- Kuczków – 26.06.1999 r.
- Lenartowice - 2.06.1999 r.
- Pleszew, św. Jana – 30.09.1999 r.
- Pleszew, św. Floriana – 21. 10. 1999 r.
- Pleszew, Najświętszego Zbawiciela 10.06. 1999 r. Procesja odbyła się we wsi Dobra

Nadzieja. Wiernych z miasta dowożono autokarami.
- Sowina – 23. 09. 1999 r.

Liczna frekwencja na nabożeństwach i Kongresach oraz procesjach, była świadectwem, że
parafie i proboszczowie sumiennie potraktowali to zadanie.

Kongres w Pleszewie, jako mieście powiatowym odbył się 29 września 2000 roku.
Brali w nim udział: Władze samorządowe Miasta z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady
oraz Radni, Starosta i Radni Rady Powiatu. Mszy św. i uroczystościom przewodniczył
ks. Biskup Stanisław Napierała, Ordynariusz kaliskiej Diecezji. Rynek, gdzie odbywały się
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główne uroczystości zapełnił się wiernymi, którzy przybyli tu procesyjnie, ze swoich parafii
z kapłanami. Z parafii św. Floriana zebrali się przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
i stąd ulicami: Ciołkowskiego i Poznańską przybyli na Rynek, podobnie z parafii Najświętszego
Zbawiciela zgromadzili się przy swojej świątyni a następnie procesyjnie ulicą Sienkiewicza
przybyli na Rynek, gdzie było centrum celebry. Oprawę liturgiczną przygotowały wszystkie
parafie: czytania – parafia św. Jana, modlitwę powszechną – Parafia św. Floriana, a procesję
z darami parafia Najświętszego Zbawiciela. Homilię wygłosił ordynariusz Diecezji, Liturgię
mszalną swoim śpiewem ubogacił chór z parafii św. Bartłomieja z Kowalewa. Atmosfera
spokoju i powagi towarzyszyły całej celebracji liturgicznej. Po Mszy św. odbyła się procesja
eucharystyczna do czterech ołtarzy, jak w Boże Ciało. Ołtarze przygotowali: główny ołtarz,
gdzie odbywała się celebra – Parafia św. Jana, drugi ołtarz przy posesji Rynek 24- parafia św.
Floriana, trzeci ołtarz przy posesji Rynek 18 – parafia Najświętszego Zbawiciela, a czwarty –
Rynek 15 – parafia Kowalew. Po procesji ks. Biskup udzielił wszystkim, licznie zgromadzonym,
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Podczas procesji pieśni eucharystyczne
wykonywane były na przemian z orkiestrą. Dobre nagłośnienie całego Placu, sprzyjało
uczestniczeniu i religijnemu skupieniu podczas celebry, która pozostanie na pewno długo
w sercach i umysłach obecnych na Kongresie. Kongres Eucharystyczny wprowadził w samo
serce przeżyć Wielkiego Jubileuszu Odkupienia!
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Ks. Józef Macio³ekKs. Józef Macio³ekKs. Józef Macio³ekKs. Józef Macio³ekKs. Józef Macio³ek
JUBILEUSZOJUBILEUSZOJUBILEUSZOJUBILEUSZOJUBILEUSZOWY ROK 2000 W PLESZEWWY ROK 2000 W PLESZEWWY ROK 2000 W PLESZEWWY ROK 2000 W PLESZEWWY ROK 2000 W PLESZEWSKICHSKICHSKICHSKICHSKICH

PPPPPARAFIAARAFIAARAFIAARAFIAARAFIACHCHCHCHCH

Na terenie naszego miasta znajdują się trzy parafie. Najstarsza, pod wezwaniem Ścięcia
św. Jana Chrzciciela z księdzem dziekanem prałatem Eugeniuszem Nowakiem na czele;
istniejąca od 1925r p.w. św. Floriana z ks. Kanonikiem Józefem Maciołkiem i najmłodsza
(1966) Najświętszego Zbawiciela – ks. Proboszcz Krzysztof Grobelny. Każda z tych parafii
dysponuje swoim kościołem, a parafia św. Floriana jest w trakcie prac wykończeniowych nowego
kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Oprócz tego mamy w Pleszewie 2
kaplice: szpitalną i sióstr zakonnych. W kościołach tych gromadzą się wierni – członkowie
kościoła katolickiego, którzy stanowią zdecydowaną większość wśród mieszkańców Pleszewa.

Cała nasza wspólnota, a właściwie cały świat wszedł w Rok Wielkiego Jubileuszu –
2 tysiące lat od Narodzin Chrystusa. Było to wydarzenie o charakterze historycznym, zarazem
jednak przerosło i podporządkowało sobie całą historię.Jubileusz 2000 lat zbawienia nawiązał
do korzeni biblijnych i podjął wezwanie nie tylko duchowe i religijne, lecz także społeczne na
miarę potrzeb dzisiejszych czasów.

Początek Wielkiego Jubileuszu w Kościele Powszechnym nastąpił w czasie Mszy św.
Pasterskiej w Bazylice św. Piotra w Rzymie w chwili, gdy Ojciec św. Jan Paweł II otworzył
„Drzwi Święte”. W diecezji kaliskiej, do której należymy, otwarcie Wielkiego Jubileuszu odbyło
się w katedrze kaliskiej i konkatedrze Ostrowskiej.

Pleszewskie obchody odbyły się w poszczególnych parafiach w czasie świąt Bożego
Narodzenia, w ostatni dzień roku oraz 1 stycznia, kiedy to uroczyste procesje z Księgą Pisma
św. ostatecznie otworzyły Wielki Jubileusz Roku Świętego.

Mieszkańcy Pleszewa uczcili Rok Święty nie tylko duchowo poprzez modlitwę
i uczestnictwo w różnych nabożeństwach, ale i w wymiarze zupełnie materialnym, np. w parafii
św. Floriana wykończono i przyozdobiono wnętrze nowo wybudowanego kościoła - przede
wszystkim oświetlono budynek z zewnątrz. Miało to także znaczenie symboliczne –
rozświetlenie mroków grzechu przez światło Roku Świętego. Z kolei parafia Najświętszego
Zbawiciela umieściła na wieży kościelnej super dokładny zegar jako wotum parafian na Rok
Jubileuszowy. Zegar, który dokładniej pokaże nam każdą chwilę naszego życia. We wszystkich
natomiast parafiach jako pokutną ofiarę jubileuszową złożyliśmy datek do puszek na Misje
Polskie w Zambii w Afryce.

Ojciec św. w Bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz 2000r umożliwił wszystkim uzyskanie
odpustu zupełnego.

Jednym z warunków jego otrzymania było pielgrzymowanie do Bazylik Rzymskich
(zaszczytu tego dostąpiły również inne kościoły na całym świecie). Dlatego też między innymi
wielu Polaków również z Pleszewa wzięło udział w lipcu w Polskiej Pielgrzymce Narodowej
do Rzymu. Spotkali się tam z Ojcem św. Parafia św. Floriana zorganizowała w maju 2000r
pielgrzymkę do Lourdes.
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Także w Rzymie, w sierpniu odbyły się XV Światowe Dni Młodzieży. Młodzi wbrew
oczekiwaniom ciekawskich dziennikarzy, mimo ogromnego zmęczenia, niedogodności
organizacyjnych (ok. 2 milionów pielgrzymów), nieznośnych upałów, trwali w skupieniu i ciszy
słuchając słów Papieża i uczestniczyli w nabożeństwach.

Pleszewianie brali również udział w pielgrzymkach do: św. Józefa Kaliskiego, Lichenia,
na Górę Krzyża Jubileuszowego, delegacje każdej parafii otrzymały „Paschał Jubileuszowy”
jako symbol przejścia z Roku Jubileuszowego w pierwszy rok nowego wieku.

W parafii św. Floriana odbyła się renowacja Misji św. z 1999r. Były to Rekolekcje
Jubileuszowe z okazji dwutysięcznej rocznicy Narodzin Zbawiciela.

Z Rokiem Świętym złączona jest też 5-ta tajemnica różańca św. – ukoronowanie Matki
Bożej na Królową Nieba i Ziemi – przeznaczona do odmawiania w trakcie Jubileuszu.

Delegacje naszych parafii uczestniczyły także w Jubileuszowym Święcie Dziękczynienia
za plony na Jasnej Górze.

Pleszewianie modlili się w czasie takich nabożeństw jak: drogi krzyżowe ulicami
(Najświętszy Zbawiciel), spotkania z dziećmi, młodzieżą, ludźmi starszymi i chorymi, spotkania
z nauczycielami i wychowawcami oraz innymi grupami zawodowymi, u św. Floriana kończyły
się na ogół agapami.

Wszystkie parafie urządzały koncerty muzyki i pieśni religijnych angażując różne
zespoły. Młodzież starsza odwiedzała Chrystusa – Wielkiego Jubilata w akademickich
spotkaniach w Kaliszu. Wielki Jubileusz diecezjanie świętowali uczestnicząc w „Dniach Kultury
Chrześcijańskiej” w Ostrowie zorganizowanych pod hasłem „1000 lat Kultury Chrześcijańskiej
w Polsce”.

Pod koniec września wszystkie pleszewskie parafie spotkały się na Jubileuszowym
Kongresie Eucharystycznym zorganizowanym pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś – ten sam
na wieki”. Przygotowanie do tej uroczystości to triduum nabożeństw. Msze św. wraz
z homiliami. Uczestnicy spotkali się przy swoich kościołach i procesyjnie podążyli na Rynek
modląc się i śpiewając pieśni eucharystyczne. Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Stanisław
Napierała. Po homilii i Mszy św. odbyła się procesja ze sztandarami do 4 ołtarzy dookoła
Rynku.

Zorganizowanie przez Kościół obchodów Roku Jubileuszowego pozytywnie
oddziaływujące na całą ludność, a zwłaszcza młodzież, docenione zostało przez władze miasta,
co znalazło odbicie w nadaniu Księżom Proboszczom Nowakowi i Maciołkowi tytułów
„Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.

W ostatni dzień roku 2000 mieszkańcy naszego miasta wzięli udział w obrzędzie
zakończenia Wielkiego Jubileuszu. Odmówili modlitwę dziękczynną, uczestniczyli w Mszy
św. i procesji. Później powitali nowy rok, nowy wiek i nowe tysiąclecie.
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Pleszewska Pielgrzymka Rowerowa do Rzymu. (4-26.07.2000r.)

W 2000r.  odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” otrzymali:
ks. Eugeniusz Nowak (pierwszy z lewej), ks. Józef Maciołek, pośmiertnie Eugeniusz
Waliszewski (Odznaczenie odebrała córka Dorota Waliszewska-Kot)
oraz Jarosław Szczotkiewicz. (2.06.2000r.)
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Rzym osiągnięty. (24.07.2000r.)

Uczestnicy Miejsko-Gminnych Dożynek w Rokutowie. W drugim rzędzie Tadeusz Pisarski
- inicjator pierwszych powojennych dożynek w Rokutowie. (27.08.2000r.)



55

Mieczysław Kołtuniewski - Przew. Rady Miejskiej, Marian Adamek - Burmistrz Miasta
i Gminy oraz Danuta Konieczna - Dyrektor ZSP nr 1. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
wkład finansowy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w budowę łącznika ZSP nr 2.
(4.09.2000r.)

Nowy łącznik i sala gimnastyczna w Zespole Szkół Publicznych nr 1.
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Obchody XX lecia NSZZ „Solidarność” w Domu Parafialnym. (10.09.2000r.)
Od lewej stoją: Poseł Jerzy Koralewski, Przew. MKK NSZZ Solidarność w Pleszewie Tadeusz
Włodarczyk, Przew. Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Kaliszu, Jan Mosiński, Krzysztof
Szac - I przew. NSZZ „Solidarność” w Pleszewie, Piotr Hasiński - przewodniczący Ligi Miejskiej
w Pleszewie, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w latach 1990-1997.

Anna Kwiecień - długoletnia kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego.
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Siedziba firmy Teresy i Bronisława Vogtów przy ul. Poznańskiej 19.

Piekarnia Michała Vogta (seniora) - teraz syna Tomasza przy ul. Kraszewskiego 7.
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Nowa siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (ul. Słowackiego 19a).

Czytelnia naukowa w Bibliotece Publicznej.
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Czytelnia czasopism w Bibliotece Publicznej.

Uczestnicy mszy św. z okazji Roku Jubileuszowego na Rynku w Pleszewie.
(28.09.2000r.)
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Ks. biskup Stanisław Napierała na pleszewskim Rynku sprawuje uroczystą mszę św.
z okazji Roku Jubileuszowego. (28.09.2000r.)
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KALENDKALENDKALENDKALENDKALENDARIUMARIUMARIUMARIUMARIUM

31.12.2000 - 1.01.2001
Mieszkańcy Miasta i Gminy nowy wiek powitali, podobnie jak w latach poprzednich na Rynku.

Noworoczne życzenia złożył Burmistrz Miasta i Gminy Marian Adamek. Później niebo
rozświeciły fajerwerki. Zabawę prowadził Roman Wysocki.

1.01
Miasto i Gminę Pleszew zamieszkiwało 30.055 osób, z czego w mieście 18.514, zaś w gminie

11.735 osób.
6.01

Otwarcie zmodernizowanej kotłowni gazowo - olejowej w pleszewskim szpitalu, którym kieruje
dr Adela Grala-Kałużna.

6.01
Gimnazjaliści z Kowalewa zwyciężyli w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Nadziei Olimpijskich,

który rozegrano w sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 1.
7.01

Ukazał się 400 numer Gazety Pleszewskiej.
7.01

IX Finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Złote serduszko za 6.300zł. wylicytowała
Izabela Markowska (współwłaścicielka firmy ELEC). Ze zbiórki pieniężnej uzyskano
prawie 35.000zł.

11.01
Oficjalne włączenie telewizyjnego systemu monitorowania miasta w siedzibie Komendy

Powiatowej Policji. Wykorzystano najnowsze rozwiązania stosowane w systemach telewizji
przemysłowej. Monitoringiem objęto Rynek z ul. Sienkiewicza, Rynek z ul. Poznańską
i Plac Powstańców Wlkp. Inwestycje częściowo sfinansowano ze środków PFRON oraz
Miasta i Gminy.

12.01
Mieszkańcom miasta w sali Domu Kultury zaprezentowano założenia Strategii Rozwoju Miasta

i Gminy Pleszew 2001 - 2015.
12.01-20.01

Odbyły się studniówkowe spotkania i bale.
12.01

Na spotkaniu w restauracji „Kasyno” władze gminy i władze powiatowe wraz ze sportowcami
i działaczami Ludowych Zespołów Sportowych podsumowali wyniki sportowe za rok 2000.

13.01
Z pięcioma medalami powrócili z Halowych Mistrzostw Wielkopolski w lekkoatletyce

w Kaliszu reprezentanci Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.
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15.01
W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych została otwarta świetlica środowiskowa dla młodzieży

dojeżdżającej do szkół.
18.01

Rada Miejska uchwaliła Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015.
18.01

Nowym Radnym Rady Miejskiej został Tomasz Górski, który zastąpił Andrzeja Madalińskiego
wybranego na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

19.01
W Domu Parafialnym odbyło się noworoczne spotkanie władz miasta z przedsiębiorcami oraz

dyrektorami zakładów pracy. Podczas uroczystości wręczony został przez Przewodniczą-
cego Honorowej Kapituły - Mieczysława Kołtuniewskiego Tytuł Człowieka Roku Ziemi
Pleszewskiej 2000r., który otrzymała Ewa Szpunt, za zasługi w propagowaniu czytelnictwa
i aktywną działalność społeczną.
Oprawę artystyczną zapewniły orkiestra dęta z Marszewa i licealny chór „Cantillena”.

20.01
Na grobach zasłużonych harcerzy i instruktorów Pleszewskiego Związku Harcerstwa Polskiego:

Mariana Kowalczyka, Jerzego Kieliby, Eugeniusza Bierły, Marysi Kwaśniewskiej, Czesława
Holki oraz Jana Piaseckiego odsłonięto krzyże odlane z brązu, ufundowane przez Hufiec
Pleszew,

21.01
Pleszewscy Bracia Kurkowi zwyciężyli w zawodach strzeleckich w Opalenicy. W czterech

konkurencjach zajęli trzy pierwsze miejsca i dwa drugie.
22-23.01

W sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbył się IV Halowy Turniej Piłki
Nożnej „Ferie z Życiem”.

24.01
56 rocznica wyzwolenia Pleszewa. Władze samorządowe i kombatanci, w miejscach pamięci

złożyli wiązanki kwiatów, oddając tym samym cześć poległym.
24.01

II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt wygrały pleszewianki z gimnazjum ZSP nr 1, zwyciężając
w finale rówieśniczki ze Środy Wlkp.

26.01
Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym 100% udziału ma

Miasto i Gmina Pleszew oddało do użytku wielorodzinny budynek mieszkalny znajdujący
się przy ul. Batorego 2c. Mieszkania otrzymało 8 rodzin. Był to pierwszy budynek
wielorodzinny oddany do użytku w Pleszewie od 1995 roku. Prezesem PTBS-u jest
Stanisław Bonowicz.

7.02
Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz S.A” pozyskała inwestora strategicznego Andrzeja

Cichowskiego, właściciela firmy Terravita.
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6.02
Ekspozycja „Legenda Napoleona - mundur i broń w miniaturze” w Muzeum Regionalnym.

Wystawę pomógł zorganizować i zbiory udostępnił Tomasz Klauza.
11.02

W ogólnopolskim plebiscycie dla szczególnie aktywnych i lubianych lekarzy - Marek Matyś-
kiewicz, pleszewski stomatolog, otrzymał honorową nagrodę „Eskulap 2000”.

12.02
„Wielkopolska Press Photo”, wystawa pokonkursowa w sali klubowej Domu Kultury.

15.02
Odbyło się spotkanie w-ce ministra finansów Jana Rudowskiego z Burmistrzem Marianem

Adamkiem i Starostą pleszewskim Edwardem Kubiszem w sprawie utworzenia Urzędu
Skarbowego w Pleszewie.

16.02
Mistrzostwo powiatu pleszewskiego w kręglarstwie szkół średnich zdobył Zespół Szkół

Zawodowych nr 1. Indywidualnie wśród dziewcząt zwyciężyła Anna Kwaśniewska, a wśród
chłopców Dariusz Staszak.

18.02
Urząd Miasta i Gminy Pleszew nominowany do godła promocyjnego „HIT” za program

inwestycji proekologicznych i oświatowych. Nagroda przyznawana jest przez „Gazetę
Poznańską” oraz Agencję Promocyjną Punkt.

18.02
Odbył się koncert sakralnej muzyki dawnej w kościele p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.

Wystąpiła orkiestra „Orfeusz” z Ostrowa Wlkp.
21.02

Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Kazimierza
Jakóbczaka, powstała Stacja Atestacji Opryskiwaczy.

23.02
Najpopularniejszą sportsmenką powiatu pleszewskiego 2000 roku w plebiscycie „Ziemi

Kaliskiej” została Ewa Świątek.
23.02

W restauracji „Kasyno” odbył się Bal Sportu, na którym ogłoszono wyniki plebiscytu
czytelników red. „Życia Pleszewa” na „Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Pleszewskiej
2000 roku”.
Najwięcej głosów zdobył Robert Wieczorek-piłkarz Rolbudu OSiR Pleszew, przed koszyka-
rzem Łukaszem Bandoszem oraz kręglarzem Dariuszem Staszakiem. Specjalna kapituła
konkursowa przyznała oddzielne wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Sportowiec”.
Zwyciężył Dariusz Staszak - TKKF „Platan”, przed kręglarką Ewą Świątek, karateką
Damianem Sołtysiakiem, lekkoatletą Tomaszem Purgatem i piłkarzem Markiem Niewiadą.

 27.02
„Gwiezdny szlak czystych serc” zorganizowany przez Stowarzyszenie Przeciwdziałania

Narkomanii zamanifestowało poparcie dla założyciela Monaru - Marka Kotańskiego i jego
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wysiłków na rzecz walki z narkomanią. Dzieci i młodzież uczestniczyły w happeningu
tworząc wokół Ratusza symboliczny „łańcuch czystych serc”.

1.03
Aleksandra Gramala została kierownikiem Oddziału Zamiejscowego Ośrodka Doradztwa

Rolniczego w Marszewie.
1.03

W Galerii sztuki Użytkowej ART. M została otwarta wystawa „Życie i pożycie wg Andrzeja
Mleczki”.

6.03
Oddział Miejski „Civitas Christiana” zorganizował w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

spotkanie z Marią Korzeniewską - poetką.
11.03

Reprezentantka TKKF „Platan” Ewa Świątek podczas Mistrzostw Seniorów Okręgowego
Związku Kręglarskiego w Tarnowie Podgórnym ustanowiła nowy indywidualny rekord
Polski.

12.03
Koleżanki i koledzy, uczniowie szkół pleszewskich kwestowali na ulicach na rzecz chorego

Mariusza Witkowskiego z Tomic.
14.03

Reprezentacja pleszewskiego Liceum Ogólnokształcącego w składzie Dominika Kułakowska,
Anna Słonimska, Lidia Hajdasz zdobyła I miejsce w Regionalnym Turnieju Wiedzy
o Olimpiźmie.

15.03
W Pleszewie, na zaproszenie władz powiatowych, przebywał Wojewoda Wielkopolski

Stanisław Tamm. Spotkał się z władzami powiatu, miasta i gmin oraz zwiedził szpital,
komendę policji, siedzibę straży pożarnej, ośrodek wsparcia, nowy obiekt starostwa oraz
salę sportową ZSZ nr 1. W Marszewie wysłuchał wykładu na temat uprawy zbóż i produkcji
chleba.

16.03
W Cechu Rzemiosł Różnych odbyła się konferencja na temat bezrobocia, która została

zorganizowana przez NSZZ „Solidarność”.
17.03

Koncert zespołu ETANIS w studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie w nocnej audycji
Programu I Polskiego Radia.

22.03
Reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 awansowała do finału Mistrzostw Wielkopolski

Szkół Średnich w Piłce Koszykowej.
24.03

Protest pleszewskich „laweciarzy” (200 podmiotów gospodarczych, które zajmują się branżą
samochodową) przeciwko zmianie przepisów celnych. Poparcia protestowi udzieliły władze
samorządowe Pleszewa.
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26.03
Opracowanie „Programu ograniczenia bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości w powiecie

pleszewskim”. Program został opracowany przez Agencję Rozwoju Komunalnego z Konina
z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego, w tym jednostek jemu podległych
(przede wszystkim Powiatowy Urząd Pracy), Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu
Pleszewskiego oraz osób reprezentujących inne instytucje publiczne i prywatne.

27.03
Zenon Licznerski - srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Moskwy (biegł w olimpijskiej

sztafecie 4 razy 100m w 1980r) odwiedził Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
i spotkał się w Klubie sportowym „Junak” z działaczami i młodzieżą

27.03
 Rafał Mazurek - saksofonista, zwyciężył w kategorii instrumentów dętych drewnianych

w X Jubileuszowych Konfrontacjach Instrumentów Dętych w Oławie uczniów szkół
artystycznych z całej Polski

29.03
Na Sesji Rady Powiatu ustanowiono herb i flagę powiatu pleszewskiego oraz łańcuchy dla

przewodniczącego Rady i Starosty. Pierwszym Przewodniczącym Rady Powiatu, który
założył łańcuch był Bogdan Skitek, zaś Starostą Edward Kubisz.

30.03
Pleszewski szpital otrzymał nowy aparat rentgenowski, który został zamontowany

w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
4.04

W siedzibie PSL odbyło się spotkanie założycielskie Forum Młodych Ludowców. Prezesem
Stowarzyszenia został Robert Mikołajczak.

4, 11, 18.04
W Bibliotece Publicznej odbyły się eliminacje powiatowe Konkursu Pięknego Czytania.

18.04
Spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy z przedstawicielami PKP. Omawiano sprawę przejęcia

mienia kolei.
18.04

Zarząd powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego gościł posła, przewodniczącego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Józefa Gruszkę.

20.04
II Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Form Muzycznych „Paf Music 2001” w Domu Kultury.

21-22.04
Agnieszka Kobus zwyciężyła w Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików w tenisie stołowym.

22.04
W auli liceum koncertem jubileuszowym świętował dziesięciolecie działalności chór „Ave

Sol” z jego założycielem i dyrygentem Dariuszem Bąkowskim. Z okazji Jubileuszu chór
przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy wydał okolicznościową płytę CD.
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22.04
W XXXVIII Crossach Ostrzeszowskich stanowiących otwarte mistrzostwa Wielkopolski,

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 zajął drugie miejsce w punktacji drużynowej.
23.04

Tenisiści stołowi Żaków Taczanów zwyciężyli w rozgrywkach III ligi.
22.04

Wiosenne targi rolno - ogrodnicze „Agromarsz” w Oddziale Zamiejscowym Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Marszewie.

24.04
II regionalna konferencja szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego dot.

poprawy systemu kształcenia.
25.04

Konkurs czytelniczy „Moja mała Ojczyzna” dla młodzieży szkół gimnazjalnych na temat książki
„Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego w opiniach ludzi jemu współczesnych” -
autorstwa Adama Staszaka, wygrała Magdalena Marciszak z ZSP nr 1 przed Martą Włoch,
Barbarą Kuszewską.

25.04
Przy ul. Malińskiej - w budynku przejętym przez Miasto i Gminę od RKS „Nowy Świat” -

rozpoczęto prace adaptacyjne na Wydział Ksiąg Wieczystych.
28.04

Festyn z okazji jubileuszu XXV-lecia Banku 440. W 1976 r. ten program telewizyjny, w którym
Pleszew rywalizował z Olesnem był dużym wydarzeniem promocyjnym, ukazującym
dorobek artystyczny, gospodarczy i kulturalny naszego miasta. Otwarcia imprezy na Rynku
dokonał Burmistrz Marian Adamek, a Mieczysław Kołtuniewski, wówczas najbardziej
zaangażowany w organizację przedsięwzięcia, a dzisiaj Przewodniczący Rady Miejskiej,
przypomniał genezę i kulisy tamtych wydarzeń. Tłumy zebranych Pleszewian obserwowały
turnieje sportowe, pokazy oraz bawiły się na koncercie Krystyny Giżowskiej.

2.05-3.05
Bartłomiej Sołtysiak i Miłosz Żarnowski zostali v-ce mistrzami Polski juniorów młodszych

w karate - kumite.
3.05

VII Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt im. M. Kosmowskiego w Zespole Szkół Publicznych
w Kowalewie wygrały dziewczęta ze szkoły z Rozdrażewa.

3.05
Podczas festynu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy

Urzędem Miasta i Gminy Pleszew a Starostwem Powiatowym.
05

Pleszewski Klub Motocyklowy „Platan” gościł trzydziestu motocyklistów z Niemiec,
uczestników Rajdu Przyjaźni Berlin-Warszawa. Goście zwiedzili miasto i okolice oraz
wspólnie wymienili proporczyki i emblematy klubowe oraz adresy.
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7.05
Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa członków chóru „Cantillena” z Liceum Ogólnokształ-

cącego wraz z opiekunami koncertowała w Belgii i we Francji.
8.05

56 rocznica zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami. Samorządowcy, kombatanci
i przedstawiciele organizacji społecznych złożyli wieńce i kwiaty w miejscach pamięci
narodowej.

8.05
Aleksandra Falana uczennica Grażyny Waliszewskiej została laureatką ogólnopolskiego

konkursu rysunkowego na temat „Świat pełen uśmiechów” zorganizowany przez firmę
Colgate, praca Oli wzięła udział w Światowym konkursie, jako jedna z najlepszych z Polski.

9.05
W Bibliotece Publicznej MiG odbyły się obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza. Na uroczys-

tości ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą bibliotekę, filię i najaktywniejszy punkt
biblioteczny w powiecie pleszewskim.

12.05
Pleszewskie Stowarzyszenie Oświatowe we współpracy z Domem Kultury i Zespołem Szkół

Publicznych nr 2 zorganizowało imprezę plenerową „1 - majowe spotkanie w Ekolandzie”.
18.05

Dzięki staraniom władz miejskich i dużej pomocy Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu -
Mariana Raszewskiego, w Dzienniku Ustaw Nr 64 ukazało się Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości L. Kaczyńskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 lipca 2001roku Sądu
Rejonowego w Pleszewie.

19.05
Puchar Polski i złoty medal w konkurencji drużynowej w zawodach karate w Brzegu Dolnym

zdobyli Bartek Sołtysiak, Miłosz Żarnowski, Damian Sołtysiak.
17.05

Ks. Biskup Stanisław Napierała, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej dokonał poświęcenia Kaplicy
Wieczystej Adoracji Pana Jezusa w kościele p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.

18.05
I-sza Dziecięca Olimpiada Sportowa „Tygrysek” zorganizowana przez Komendę Hufca ZHP

o Puchar Burmistrza w sali sportowej ZSP nr 1.
25.05

Burmistrz Marian Adamek i v-ce Starosta Michał Karalus wzięli udział w spotkaniu
samorządowców u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

26.05-27.05
Tomasz Purgat zdobył brązowy medal w biegu na 800 metrów w Wielkopolskich Mistrzostwach

Juniorów w lekkoatletyce na stadionie Olimpii w Poznaniu.
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27.05
W kościele farnym odbyła się uroczysta msza św. z okazji jubileuszu 47. lecia kapłaństwa

i 40. lecia pobytu w Pleszewie księdza Eugeniusza Nowaka. Na mszy swoje 40 lecie
kapłaństwa obchodził również ks. Biskup Stanisław Napierała.

27.05
Z okazji 100 rocznicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Pleszewie, za swoją działalność została

odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP.
31.05

Mecz piłki nożnej OSIR ROLBUD z Lechem Poznań poprzedzający Dni Pleszewa, zgromadził
setki kibiców.

1.06
Otwarcie szkolnego Klubu Europejskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Marszewie.
1.06

Młodzież Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przedstawiła szeroki program o Unii Europejskiej
w ramach działalności Klubu Europejskiego „Omnibus”. W spotkaniu uczestniczył
Burmistrz i Starosta pleszewski z nauczycielami.

1.06
W Galerii Sztuki Użytkowej Art.M Małgorzaty Giezek-Stempniak wystawiono ekspozycję

konkursu plastycznego na temat „I Ty Możesz Być Artystą” ogłoszonego przez Pleszewskie
Stowarzyszenie Oświatowe dla dzieci i młodzieży szkół ziemi pleszewskiej.

1.06
VI Międzywojewódzki Turniej Rowerowy Domów Pomocy Społecznych.

Dni PleszewDni PleszewDni PleszewDni PleszewDni Pleszewaaaaa
1.06

Dni Pleszewa rozpoczęły się w południe przekazaniem przez Burmistrza młodzieży kluczy do
miasta. Na estradzie w Rynku szkoły prezentowały swój dorobek artystyczny, na
ul. Poznańskiej rozpoczął się Jarmark Przemysława, a w sali ZSZ nr 1 kibice spotkali się
na meczu siatkówki, w którym zawodniczki kaliskie pokonały pleszewskich amatorów.
Wieczorem w Domu Parafialnym Burmistrz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, w obec-
ności posłów, delegacji z miast partnerskich i zaproszonych gości oficjalnie zainaugurowali
Święto Miasta. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenie „Zasłużony dla Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew”. W tym roku otrzymali je: Edward Horoszkiewicz, Mieczysław
Kołtuniewski, Krzysztof Szac. Z aplauzem spotkał się występ chóru „Ave Sol”. Po koncercie
wszyscy goście bawili się na spotkaniu towarzyskim w „Kasynie”.

2.06
Sobota rozpoczęła się imprezami sportowymi: turniejem szachowym, rajdem rowerowym, ale

w południe dołączyły już programy artystyczne: przegląd chórów, festyn Domu Kultury.
Duże zainteresowanie wzbudził mecz piłkarski między reprezentacjami Rady Miejskiej i Rady
Powiatu. Wieczorem mimo złej pogody rzesze pleszewian spotkały się na koncercie, w którym
kolejno wystąpili: pleszewianka Paulina Ignasiak, Irena Jarocka, Kabaret „60-tka” z Marcinem
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Wolskim, Marianem Opanią, Andrzejem Zaorskim. Dziesiątki autografów rozdała Karolina
Pachniewicz uczestniczka popularnego programu telewizyjnego Big Brother.

3.06
Tradycyjnie mszą św. w intencji miasta i mieszkańców rozpoczęły się niedzielne Dni Miasta.

Pogoda uniemożliwiła przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych imprez. W przerwach
między opadami deszczu udało się jednak przeprowadzić Bieg Przemysława, pokaz mody
oraz pokaz wyszkolenia żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa
Mazowieckiego - bohaterów serialu telewizyjnego Kawaleria Powietrzna. Sala Domu Para-
fialnego wypełniła się po brzegi podczas koncertu Kazimierza Kowalskiego i artystów
Teatru Wielkiego z Łodzi, którzy zaśpiewali najpiękniejsze arie operowe i operetkowe.
Ostatnimi imprezami tegorocznych Dni były odbywające się na stadionie: mecz między
reprezentacjami pleszewskich piwiarni oraz zabawa ludowa.

9.06
XXV-lecie działalności Przedszkola nr 3 pod dyr. Krystyny Jagiołki. Przedszkolu nadano imię

„Słoneczne”,
9.06

Ostatnia jazda pleszewskiej kolejki wąskotorowej dla pasażerów. Naczelnikiem stacji był
Czesław Majewski.

10.06
W V Edycji Konkursu Regionalnego „Wiedzy o Wielkopolsce” uczniowie Zespołu Szkół

Publicznych w Grodzisku zajęli III miejsce.
10.06

Koncert w auli liceum z okazji XX-lecia chóru żeńskiego „Echo” pod dyr. Anny Rejek
21.06-24.06

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego odbyły się „Wielkopolskie Dni - Stop Uzależnieniom”.
Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wojewoda Wielko-
polski. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Włodzimierz Kołtuniewski.

24.06
Pożegnalna msza św. odchodzącego na emeryturę ks. prałata Eugeniusz Nowaka.

Podziękowania w imieniu mieszkańców złożyli Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący
Rady Miejskiej, Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu. Podziękowania złożyli
również przedstawiciele pleszewskich instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz zakładów
pracy.

27.06
Posiedzenie Pleszewskiej Izby Gospodarczej z udziałem m.in. posłów Wiesława Kaczmarka

i Marka Wagnera. Wybrano nowe władze: prezesem Rady Izby został Tadeusz Rak, zastępcą
H. Wojciechowski i M. Walczak, skarbnikiem - Z. Jankowski, sekretarzem - D. Rowecka,
a członkami zarządu S. Politowicz, R. Grobelny.

27.06
W ramach Programu Aktywizacji Terenów Wiejskich Miasto i Gmina Pleszew otrzymało środki

finansowe na rozbudowę międzygminnego wysypiska śmieci w Dobrej Nadziei.
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29.06
W Muzeum Regionalnym otwarto wystawę „Włodzimierz Jacorzyński - ON i MY” w 100-lecie

urodzin zasłużonego nauczyciela, kreatora teatru amatorskiego.
29.06

Folklor przyjaźni w ramach IV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. W amfiteatrze
odbyły się występy zespołów ludowych z Chorwacji, Słowenii, Ukrainy, Austrii i Polski.
Impreza została zorganizowana pod patronatem Burmistrzów Pleszewa i Jarocina oraz
Starosty jarocińskiego.

29.06
W auli Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęły się uroczyste obchody 130-lecia istnienia Szkoły.

29.06
Właściciele, pracownicy oraz kontrahenci z całej Polski świętowali jubileusz 10-lecia

działalności firmy „Florentyna”, zajmującej się sprzedażą artykułów AGD. Właścicielami
firmy są bracia Mariusz i Jarosław Mateccy.

30.06-1.07
Wielkopolskie Dni Pola oraz Letnie Targi Rolniczo - Ogrodnicze „Agromarsz” w Marszewie,

pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego.
1.07

Rozpoczął działalność Sąd Rejonowy w Pleszewie. Prezesem Sądu został sędzia Krzysztof
Waldemar Musioł.

1.07
Nowym proboszczem parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela został ks. prałat Henryk Szymiec.

1.07
Ks. kanonik Józef Maciołek, proboszcz parafii p.w. św. Floriana, dekretem ks. Biskupa

Stanisława Napierały Ordynariusza Kaliskiego, został mianowany dziekanem dekanatu
pleszewskiego.

1.07
Intronizacja nowego Króla Kurkowego - Teofila Fengiera. Z kolei Mieczysława Kocha

intronizowano na Króla Okręgu Ostrowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
12.07-30.07

Dwunastu gimnazjalistów uczestniczyło w międzynarodowym obozie młodzieżowym na
francuskiej wyspie Saint Pierre D’Oleron i w Pirenejach, wspólnie z rówieśnikami
z Niemiec, Francji i Anglii.

14.07
W pleszewskim Amfiteatrze odbyła się „Letnia Biesiada” zorganizowana przez Dom Kultury,

Ostrowskie Radio-Eska, Pocztę Polską oraz Browary „Żywiec”. Do zabawy przygrywały
zespoły „Incydent” i „eM-studio”.

15-16.07
Gwałtowna burza i opady deszczu przeszły nad ziemią pleszewską.
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1.07-30.07
Stowarzyszenie „Lato z Solidarnością” zorganizowało dwa dwutygodniowe turnusy wakacyjne

dla dzieci ze szkół podstawowych z Pleszewa i okolic. Akcję „Słoneczne Lato”, w ośrodku
w Baranówku zorganizowali Urząd Miasta i Gminy, OSiR, MG Ośrodek Pomocy
Społecznej i Towarzystwo św. Brata Alberta. Natomiast najlepsi sportowcy z pleszewskich
szkół podstawowych i gimnazjów szlifowali formę na obozie w Srebrnej Górze.

21-22.07
XII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Banku Spółdzielczego zorganizowany przez miejsko-gminną

Radę LZS, Bank Spółdzielczy w Pleszewie, OSiR oraz Rolbud Lubomierz. W turnieju
wygrała drużyna Rolbudu OSiR.

27.07
Burmistrz Marian Adamek i Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski

oficjalnie oddali do użytku pierwszą część gazociągu.
22-28.07

Drużyna OSP Kowalew zwyciężyła w Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych w Finlandii.
28.07

V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. M. Radomskiego wygrała drużyna Rolbud
OSiR Pleszew.

29.07
Festyn rodzinny zorganizowany przez Dom Kultury w amfiteatrze. Wystąpiła piosenkarka Tia

Maria, Grupa Jaga i Jacolo Show, kapela „Pleszewioki”, zespół „Promyk”, „Boogie”.
3.08

Przyjazd 150-osobowej grupy młodzieży na dwu tygodniowy obóz kolonijny z terenów
kielecczyzny, w ramach pomocy powodzianom. Kolonie zostały zorganizowane przez
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP oraz Hufiec ZHP Pleszew.

3.08
Koncert „Lata z Radiem”
Zgodnie z obietnicą Burmistrza daną w ubiegłym roku, udało się zorganizować wizytę tej

popularnej audycji także w roku bieżącym. Był to też wyraz uznania dla zdolności
organizacyjnych służb miejskich. Tak jak poprzednio na plac CKiW OHP ściągnęły tysiące
mieszkańców, na których czekało mnóstwo atrakcji w tym występy m.in. Pana Yapy,
Andrzeja Cierniewskiego, Gabriela Fleszara oraz cieszący się największym zainteresowa-
niem, koncert zespołu Perfect. Całość zakończył wspaniały pokaz sztucznych ogni.
Gospodarzem koncertu był szef audycji „Lata z Radiem” Roman Czejarek. Miasto na
antenie radiowej reprezentowali: Z-ca Burmistrza Czesław Skowroński, Stanisław Kałka,
Mariusz Szymczak, Violetta Kuchta - Sroczyńska, Jan Bandosz, Ewa Świątek, Józef
Sołtysiak. Koordynatorem działań ze strony Urzędu Miasta i Gminy, był jak poprzednio,
Adam Staszak.

4.08
W amfiteatrze odbył się festyn Radia Centrum i Fundacji Haliny Sroczyńskiej.
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6.08
Etap w Pleszewie kończyła X Piesza Pielgrzymka Diecezji Kaliskiej na Jasną Górę.

12.08
Festyn na pleszewskim basenie, zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawody

pływackie i pokazy ratowników to największe atrakcje festynu.
13.08

Pleszewscy pielgrzymi wraz z ks. Jerzym Siwikiem z Kowalewa wędrowali po Czechach
i Austrii, odwiedzając kościoły, sanktuaria oraz zabytki.

15.08
Święto Wojska Polskiego uczczono apelem i złożeniem kwiatów pod pomnikiem artylerzystów.

Przy obelisku spotkali się kombatanci, przedstawiciele władzy samorządowej, parlamenta-
rzyści, emeryci, działacze polityczni i społeczni. Po uroczystości odbyło się spotkanie
w restauracji Kasyno.

15.08
Powstało Pleszewskie Forum Młodych. Przewodniczącym został Marcin Sitnicki.

25.08
„Święto chleba” na stadionie OSiR pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, zorganizowały wspólnie Pleszewskie Zakłady Zbożowe kierowane przez Stanisława
Janickiego, Urząd Miasta i Gminy, red. „Życie Pleszewa” oraz piekarnię „Miko” Grzegorza
Mikołajczaka.
Największą atrakcją był wypiek ogromnego chleba o wadze pół tony, dł.13 m., szer. 1,5 m.
i wys. ciasta 15 cm. Wyczyn zgłoszono do Księgi Rekordów Guinessa.
Podczas festynu wystąpiły zespoły Don Wasyl, Roma, Dziani, Rzepczyno Folk Band.
W trakcie imprezy mieszkańcy odwiedzili stoiska przygotowane przez pleszewskich
piekarzy i cukierników oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

26.08
Miejsko - gminne dożynki w Ludwinie rozpoczęły się mszą św. w kościele Najświętszego

Zbawiciela. Podczas obrzędu odbywającego się przy świetlicy wiejskiej, starostowie Danuta
Duczmal i Ignacy Lisiak oraz ich asystenci Honorata Krzywy i Marek Szczepaniak wręczyli
tradycyjny bochen chleba na ręce Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej.

30.08
W Ratuszu odbyło się spotkanie władz samorządowych i zaproszonych gości z drużyną

Ochotniczej Straży Pożarnej z Kowalewa - zdobywcami złotego medalu na Olimpiadzie
w Kuopio (Finlandia).

31.08
Krystyna Jagiołka, Edward Karnicki, Teresa Szymczak, Jan Suder oraz Michał Karalus zostali

wyróżnieni za działalność na rzecz ekologii przez Ministra Ochrony Środowiska oraz
Wojewodę Wielkopolskiego

1.09
Uroczyste otwarcie nowego gmachu Zespołu Szkół Publicznych nr 2 im. Królowej Jadwigi.
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2.09
Drzwi otwarte w ZSP nr 2

2.09
Zawodniczki z Klubu Kręglarskiego „Platan” Pleszew awansowały do I-szej ligi.

3.09
Na Placu Powstańców Wielkopolskich odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem

upamiętniającym bohaterską postawę żołnierzy 70 - go Pułku Piechoty z okazji 62 rocznicy
wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta,
powiatu, poczty sztandarowe, delegacje organizacji społecznych, politycznych oraz
społeczeństwo ziemi pleszewskiej.

4.09
Oddano do użytku nową placówkę oświatową w Zespole Szkół Specjalnych.

5.09
Gminie Gródek nad Dunajcem przekazany został przez firmę „Florentyna” transport z darami

dla powodzian.
6-9.09

Udział grupy rowerowej „Orlik” z Domu Dziecka i piechurów z PTTK w Rajdzie
Chopinowskim oraz zdobycie III miejsca w kategorii rajdów wielodniowych.

6.09
Pleszewski zespół ETANIS wystąpił w muzycznej stacji TV - Viva.

7.09
Spotkanie przedwyborcze z kandydatami do Sejmu ugrupowania „Prawo i Sprawiedliwość”

w Domu Parafialnym.
7.09

Oficjalne otwarcie Sądu Rejonowego - oddanie do użytku nowych pomieszczeń Wydziału
Ksiąg Wieczystych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. W-ce Dyrektor
Departamentu Sądu i Notariatu Iwona Łuka - Kliszcz z Ministerstwa Sprawiedliwości,
Burmistrz Marian Adamek, Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski
oraz prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu Marian Raszewski.

13.09
Podczas Sesji Rady Miejskiej trzema minutami ciszy uczczono pamięć ofiar zamachu

terrorystycznego w USA. O godz.20-tej w wielu pleszewskich domach zapłonęły świece.
13.09

Na Sesji Rady Miejskiej uroczyście pożegnano długoletnią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- Panią Annę Kwiecień.

14.09
„Sprzątanie Świata 2001” - likwidacja dzikich wysypisk, wspólne spotkanie członków

i sympatyków Ligi Ochrony Przyrody.
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15-16.09
Damian Sołtysiak, Miłosz Żarnowski, Bartłomiej Sołtysiak medalistami II otwartego Pucharu

Świata w czeskim Pilznie w karate.
22-29.09

Anna Depta finalistką Mistrzostw Polski Młodzików w szachach, który odbył się w Dźwirzynie.
22.09

Pod patronatem Burmistrza Mariana Adamka i Starosty Edwarda Kubisza, zorganizowano
II Turystyczny Rajd Kolarski „Śladami wąskotorówki”. Organizatorem rajdu było PTTK.

24-25.09
Ogólnopolski Turniej Kręglarski Domów Pomocy Społecznych

25.09
Wyruszył drugi transport płodów rolnych dla ofiar powodzi gminy Narol w powiecie Lubaczów.

28.09
Dyplomy dla pierwszych absolwentów Marszewskiej Filii Akademii Rolniczej. 46 osób

ukończyło zaoczne studia na Wydziale Ogrodnictwa w Marszewie. Kierownikiem Filii
jest Kazimierz Jakóbczak.

28-29.09
Rozformowanie 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Żarach, którego cała historia i tradycja

związana była z Pleszewem. Po 57 latach istnienia 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
przeszedł do historii. Ostatni apel w Żarach odbył w obecności władz samorządowych
miasta, powiatu oraz przedstawicieli Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Jerzy Szpunt
- dyr. Muzeum Regionalnego odebrał pamiątki, które zostaną wyeksponowane w Muzeum.

30.09
Inauguracja roku kulturalnego 2001/2002 w auli Liceum Ogólnokształcącego.

1.10
Funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zaczęła pełnić Pani Jolanta Wolińska.

2.10
Wernisaż artysty Władysława Kościelniaka w Galerii Sztuki Użytkowej Art. M „Piękno w całej

ozdobie”.
4-7.10

Urząd Miasta i Gminy wziął udział w Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA -
FARM w Poznaniu. Stoisko Pleszewa otrzymało Nagrodę Publiczności HIT POLAGRA.
Wśród gości, odwiedzających ekspozycję Miasta byli m.in. Premier Leszek Miller,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, Senator Włodzimierz
Łęcki, Poseł Józef Gruszka. Na stoisku prezentowały się również: Pleszewskie Zakłady
Zbożowe, Powozy Konne - Eugeniusz Kowalski, Spółdzielnia Pracy „Siodlarz”, Browar
Bartek oraz Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych Powiatu Pleszewskiego „Pomidor
Pleszewski”.
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4-8.10
Delegacja Urzędu Miasta i Gminy na czele z Z-cą Burmistrza Czesławem Skowrońskim, na

zaproszenie Burmistrza belgijskiego Miasta Morlanwelz Jacquesa Fauconniera przebywała
z oficjalną wizytą, którego władze dążą do podpisania umowy partnerskiej z Pleszewem.

6.10
Zaingurowała działalność nowa placówka oświatowa - Policealna Szkoła Kosmetyczna.

5.10
Spotkanie z O. Henrykiem - palotynem „Pożegnanie z Rwandą - Afryką” zorganizowało

Pleszewskie Forum Młodych.
9.10

Władze Miasta i Gminy oddały do użytku mieszkania socjalne w dawnym budynku szkoły
podstawowej w Taczanowie. Mieszkania otrzymało 7 rodzin.

9 - 10.10
Podczas wizytacji w Parafii Najświętszego Zbawiciela Biskup Teofil Wilski odwiedził Dom

Pomocy Społecznej oraz ZSP nr 3.
12.10

Przewodniczący Rady Powiatu - Bogdan Skitek oraz Starosta - Edward Kubisz wmurowali
kamień węgielny pod nową salę sportową w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Poświęcenia
aktu erekcyjnego dokonał ks. Dziekan Józef Maciołek.

12.10
Powstanie Pleszewskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Prezesem Zarządu Zrzeszenia został

Marian Andrzejewski.
14.10

Jesienne Targi Rolno - Ogrodnicze „Agromarsz” w Marszewie.
17.10

Z okazji 75-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich oraz 43 lecia Koła SIMP
przy „Spomasz” i ODR honorowe medale otrzymali Maria Hotiuk, Jerzy Kowalski,
Kazimierz Szymczak, Waldemar Nawrocki. Z kolei Zarząd Główny SIMP uhonorował
Henryka Karczowskiego złotą honorową odznaką, Kazimierza Balcera srebrną a Henryka
Wojtalę brązową.

20.10
Na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Baranówku odbyły się zawody konne połączone z biegiem

myśliwskim św. Huberta.
21.10

W auli liceum odbył się recital muzyki flamenco w wykonaniu gitarzysty T. Kozłowskiego
i taniec flamenco w wykonaniu Miry Niewiarowskiej.

21.10
W kościele p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela została odprawiona msza św. poświęcona XVII

rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
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26.10
Otwarcie Ośrodka Hipoterapii w Baranówku

28.10
W pleszewskim Ratuszu dziewięciu tegorocznych absolwentów szkół średnich otrzymało

stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie Pomocy Edukacji „Kaganek Oświaty”.
1.11

W Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęło działalność Laboratorium Akademii
Informatycznej.
Na zajęciach kształci się młodzież szkół średnich, w przyszłości kształcić się będą
nauczyciele, informatycy i bezrobotni.

7.11
W Bibliotece Publicznej podsumowano konkurs dla rodziców przedszkolaków ph. „Czytam

głośno moim dzieciom”.
7.11

Dzień Seniora.
Ponad czterdziestu osiemdziesięciolatków spotkało się w Cechu Rzemiosł Różnych
z władzami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, władzami samorządo-
wymi przy muzyce i kawie na uroczystości urodzinowej.

16.11
Prelekcja Prezesa Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Andrzeja Szymańskiego

w Bibliotece Publicznej na temat „Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia”.
17.11

Ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie została Hanna Suchocka.
29.11

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między Pleszewem a belgijskim miastem
Morlanwelz.

30.11
Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ kierowanym przez dr Adelę Gralę-

Kałużną.
3.12

Otwarcie sali gimnastycznej w ZSZ nr 2. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Dyrektor
Szkoły - Iwona Kałużna - córka wieloletniego Dyrektora Szkoły i inicjatora budowy tejże
sali - Eugeniusza Waliszewskiego.

7.12
I-sze Pleszewskie Forum Ekologiczne, przygotowane przez młodzież z opiekunem LOP

Grzegorzem Kwiatkiem w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.
8.12

Z inicjatywy władz miasta, w restauracji „Acwador” w Prokopowie, odbyło się Parlamentarno-
Samorządowe Forum Społeczno-Gospodarcze, z udziałem posłów: Marka Wagnera - Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Józefa Gruszki, Józefa Skuteckiego, senatorów:
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Andrzeja Spychalskiego, Zbigniewa Kulaka, V-ce Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego - Kazimierza Kościelnego oraz radnego Sejmiku Wojewódzkiego - Edwarda Horosz-
kiewicza.
Prowadzącym był Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski, a głównymi
problemami poruszanymi podczas Forum były m.in.: droga szybkiego ruchu, pozyskanie
zewnętrznych inwestorów, budowa zbiornika wodnego, Urząd Skarbowy, sala widowis-
kowo-sportowa, pomoc socjalna i rolnictwo w perspektywie członkostwa Polski w UE.

8.12
Miejsko - Gminna Konwencja SLD, na której wybrano przewodniczącego - Zbigniewa Haina

oraz delegatów na zjazd powiatowy.
12.12

Z inicjatywy Ligi Miejskiej powstało Forum Samorządowe Ziemi Pleszewskiej. Przewodni-
czącym Prezydium został Piotr Hasiński, a zastępcami Tadeusz Rak oraz Jerzy Jabczyński.

15.12
Z inicjatywy V-ce Starosty - Michała Karalusa, w kościele farnym odbył się koncert chóru

„Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.
15.12

Na Konwencji powiatowej wybrano nowego przewodniczącego SLD. Został nim Szczepan
Wojtczak.

15.12
Uroczyste obchody 5-lecia działalności Centrum Usług Medycznych Krystyny i Edwarda

Horoszkiewiczów. CUM był pierwszym niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w powiecie pleszewskim.

16.12
W Domu Kultury w obecności V-ce Marszałka Województwa Wielkopolskiego Kazimierza

Kościelnego oraz władz miejskich, odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu na Kartkę
Bożonarodzeniową, połączony z koncertem kolęd Lidii Stanisławskiej

18.12
Pleszewska delegacja przebywająca w partnerskim mieście Saint Pierre przywiozła do Pleszewa

pierwsze monety EURO. Był to dar mera Saint Pierre dla Burmistrza. Decyzją Zarządu
Miasta i Gminy Pleszew monety przekazano na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

20.12
Po raz kolejny odbyła się Wigilia dla samotnych w Cechu Rzemiosł Różnych.

20.12
Firma „Florentyna” przekazała 1000 okolicznościowych kubków na Wielką Orkiestrę

Świątecznej Pomocy.
24-26.12

Przez Miasto i Gminę Pleszew przeszły obfite opady śniegu. Nieprzejezdnych było wiele dróg
i ulic.
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27.12
Władze samorządowe z kombatantami składali wiązanki kwiatów w rocznicę Powstania

Wielkopolskiego.
28.12

Ostatnie sesje Rady Miejskiej i Rady Powiatu w roku 2001. Po zakończeniu Sesji Rady Miejskiej
odbyło się okolicznościowe spotkanie noworoczne z udziałem ks. dziekana Józefa Maciołka
i ks. Krzysztofa Grobelnego.

31.12 - 01.01.2002
Odbywały się tradycyjne bale sylwestrowe. Po przerwie zorganizowano sylwester w Domu

Parafialnym. Na Rynku tradycyjne życzenia o północy złożył Burmistrz Miasta i Gminy
po czym odbył się pokaz fajerwerków. Zabawę prowadził Roman Wysocki.
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M. Ziółkowski, w książce „Strategia rozwoju gminy, istota, znaczenie i zadania” strategię
definiuje jako „(...) koncepcję świadomego i systemowego sterowania długofalowym rozwojem
społeczno – gospodarczym i przestrzennym gminy, które dotyczy rozwiązań podstawowych,
decydujących o kierunkach, tempie i skali tegoż rozwoju”. Jednostki samorządu terytorialnego
tworząc strategię rozwoju identyfikują najważniejsze problemy, wdrażają nowoczesne metody
zarządzania oraz budują płaszczyzny współpracy. Stwarza się tym samym podstawy do
prawidłowego efektu stymulowania rozwojem lokalnym poprzez osiąganie optymalnej
efektywności, przy wykorzystaniu obiektywnych kryteriów wyboru.

Polskie ustawodawstwo z zakresu samorządu gminnego nie nakłada na gminy obowiązku
tworzenia strategii rozwoju. Ustawa o finansach publicznych, w art. 110.1 wskazuje jedynie,
iż „Uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego,
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane w wykazie stanowiącym
załącznik do uchwały budżetowej”. Z kolei ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że do
wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. uchwalanie programów gospodarczych. Nie
pojawia się jednak termin „strategia”.

W przypadku Miasta i Gminy Pleszew, pierwszy tego typu dokument był już opracowy-
wany w latach 1993-1994. Powołano wówczas „Radę d.s. Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”,
która działała przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pleszew. W Radzie tej znalazły się osoby
reprezentujące największe pleszewskie zakłady pracy, ośrodki badawcze, jednostki usługowe,
prywatnych przedsiębiorców oraz pracownicy tutejszego Urzędu Miasta i Gminy. Razem było
to 18 osób. Pomocą Radzie służyła Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Konsor-
-cjum Edynburskie, w ramach Brytyjskiego Funduszu KNOW-HOW dla Polski. Strategia,
wyznaczała „(...) 9 priorytetowych zadań, których podjęcie i pozytywne zrealizowanie powinno
zapewnić osiągnięcie jej celu. Celem tym jest ogólnie stwierdzając, podniesienie poziomu
życia mieszkańców poprzez zahamowanie recesji w przemyśle i rolnictwie, wypracowanie
skutecznych metod restrukturyzacji a następnie rozwój i stworzenie warunków do zwiększania
liczby miejsc pracy i ich dochodowości” (z uzasadnienia do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/
321/94 z dnia 22 kwietnia 1994r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew).

Decyzja o przystąpieniu do opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Pleszew zapadła na XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 września 1999r. W uzasadnieniu
do uchwały wskazano, że przyjęta w roku 1994 Strategia Rozwoju uległa częściowej
dezaktualizacji.

Do tworzenia strategii przystąpiono w listopadzie 1999r. Z pomocą konsultantów
z Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) zapoznano się z metodologią
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tworzenia takiego typu dokumentu. W spotkaniu tym uczestniczyli Radni Rady Miejskiej oraz
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. W okresie późniejszym do prac nad Strategią Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew zaangażowali się sołtysi, przewodniczący Zarządów Osiedli,
kierownicy jednostek organizacyjnych samorządu gminnego oraz osoby reprezentujące inne
instytucje publiczne i prywatne z terenu Pleszewa. Uczestniczyły one w warsztatach na każdym
etapie prac na Strategią. W okresie między warsztatami spotykał się Zespół Roboczy, który
przygotowywał materiały na kolejne spotkania. Przez cały czas, o stanie prac nad Strategią,
mieszkańców Pleszewa informowały lokalne media.

Pierwszym etapem w tworzeniu Strategii było opracowanie Diagnozy Stanu. Zawarto
w niej informacje o najważniejszych obszarach życia lokalnej społeczności. Analizą objęto
sferę społeczną, gospodarczą oraz ekologiczno – przestrzenną. Występujące zjawiska
przedstawiono w dwóch wymiarach: czasowym (retrospektywna, obecna, prognostyczna) oraz
terytorialnym (gmina, powiat, województwo, a tam gdzie to było koniecznie UE). W ramach
Diagnozy przeprowadzono ankiety wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.
Ich wyniki były istotnym źródłem informacji w dalszej części prac nad Strategią Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew.

Podstawą opracowania Diagnozy były informacje przekazane przez wydziały i jednostki
organizacyjne samorządu gminnego i powiatowego, jak również organizacje, stowarzyszenia
i związki. Istotnym źródłem informacji było Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew, dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz
liczna literatura przedmiotu. Diagnoza opracowana została przez Wydział Rozwoju Gospodar-
czego. Gotowy materiał przesłano szefom klubów radnych Rady Miejskiej, organizacjom
skupiających przedsiębiorców oraz do tych jednostek, które wcześniej przekazały informacje.
Został on również poddany dyskusji na jednym z warsztatów.

Opracowanie szczegółowego raportu o stanie Pleszewa, pozwoliło przeprowadzić
analizę SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) oraz macierz wpływów. Wyniki
macierzy ukazały największe problemy Pleszewa, do których zaliczono: niewystarczające
wspomaganie przedsiębiorczości, słabe współdziałanie ludzi, firm i instytucji oraz słabą
identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania. Z drugiej strony za najsilniejsze strony
Pleszewa uznano wolne tereny pod inwestycje, dominującą rolę miasta w rejonie, gotowość
ludzi do współdziałania w zakresie kultury i sportu, skrzyżowanie dróg komunikacyjnych itd.
Ponadto określono szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych
bezpośrednio od gminy.

Kolejny etap prac polegał na sformułowaniu Misji - „Pleszew zasobnym i przyjaznym
ośrodkiem kultywującym tradycje i otwartym na innowacje jednoczącej się Europy”. Osoby
uczestniczące w warsztatach zgodnie uznały, że z Pleszewa należy uczynić miejsce bogate
i zamożne nie tylko w sferze gospodarczej, ale również społecznej oraz kulturalno – oświatowej.
Uznano, że tylko działania uwzględniające wszystkie aspekty życia mieszkańców pozwolą
stworzyć z Pleszewa ośrodek, który będzie przyjazny dla swoich mieszkańców oraz osób
z zewnątrz.

W momencie wejścia prac w fazę określania celów strategicznych, postanowiono
utworzyć cztery zespoły tematyczne zajmujące się infrastrukturą techniczną, infrastrukturą
społeczną, sprawami gospodarczymi oraz zarządzaniem gminą. W pracach zespołów brały
udział osoby uczestniczące we wcześniejszych warsztatach. Dodatkowo swoją pomocą służył
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konsultant Wielkopolskiej Szkoły Biznesu, działającej przy Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.

Określono pięć celów strategicznych. Pierwszy to „Wzmocnienie pozycji Pleszewa
poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury komunikacyjnej”. Uznano, że realizacja
celu jest niezbędna dla dalszego rozwoju Pleszewa. Infrastruktura komunikacyjna w tym celu
jest rozumiana bardzo szeroko i obejmuje: drogownictwo, kolejnictwo oraz teleinformatykę.
Zwrócono uwagę, że najważniejszą sprawą dla Pleszewa jest zachowanie przebiegu drogi
szybkiego ruchu najbliżej obecnego śladu dróg krajowych nr 11 i 12.

Drugi cel strategiczny ujęto w sposób następujący: „Polepszanie stanu środowiska
naturalnego i ekologiczne unowocześnianie infrastruktury”. Osoby uczestniczące w warsztatach,
a później w poszczególnych zespołach uznały, że stan środowiska naturalnego i ekologia to
jedne z podstawowych czynników determinujących lokalny rozwój i wpływających na standard
życia mieszkańców. Osiągnięcie tego celu powinno skupiać się na dążeniach do zrównoważo-
nego rozwoju społeczno – gospodarczego, zgodnego z wymogami ochrony środowiska przyrod-
niczego. Cel strategiczny obejmuje takie działania jak restrukturyzacja usług komunalnych,
poprawę stanu kanalizacji i wodociągów, zagospodarowanie odpadów stałych, rewitalizację
terenów zielonych oraz gazyfikację Pleszewa – największej inwestycji gminnego samorządu
w jego historii.

Jednym z ważniejszych problemów Pleszewa jest wysoki poziom bezrobocia oraz
postępujący proces ubożenia społeczeństwa. Temu problemowi poświęcono cel strategiczny
nr 3, który sformułowano: „Stymulowanie rozwoju gospodarki poprzez tworzenie dogodnych
warunków dla inwestorów oraz lokalnej przedsiębiorczości”. Realizacja celu jest jednym
z kluczowych elementów lokalnego rozwoju gospodarczego. Dobrze rozwinięta gospodarka
powinna być siłą napędową rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Tylko pozyskanie zewnę-
trznych inwestorów oraz właściwe wspomaganie przedsiębiorczości umożliwi rozwiązanie
najważniejszych problemów Pleszewa.

„Aktywne kształtowanie rozwoju społecznego oraz zapewnienie wyższych standardów
życia mieszkańcom” to czwarty cel strategiczny. Znalazły się w nim sprawy związane
z turystyką, rekreacją, sportem, zdrowiem, mieszkalnictwem oraz bezpieczeństwem publicznym
– elementy wpływające na większe utożsamianie się i zaangażowanie mieszkańców w życie
publiczne swojej „małej ojczyzny”.

Warunkiem utrzymania obecnej pozycji i wizerunku Pleszewa w rejonie jest zachowanie
obecnych instytucji oraz podjęcie starań do utworzenia innych, które są istotne dla dalszego
rozwoju tego obszaru. Temu problemowi poświęcono piąty cel strategiczny, który brzmi:
„Kreowanie Pleszewa jako centrum kulturalnego, edukacyjnego i administracyjnego”.

Cele strategiczne rozpisano na cele pośrednie, te zaś na zadania. W części VI dokumentu
zatytułowanym „Programy Strategii” określono termin realizacji celów pośrednich i zadań,
źródła ich finansowania, podmioty lub osoby (stanowiska) odpowiedzialne za realizacje oraz
ich partnerów.

Strategia powstawała przy szerokim współudziale społeczności lokalnej. Przez cały
okres prac odbyło się 8 warsztatów. Zespół roboczy spotykał się zaś ok. 30 razy. Koordynatorami
całości prac byli: Ewa Świątek – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Michał
Kuberka – Dyrektor Ośrodka Badawczo Rozwojowego w Pleszewie oraz Arkadiusz Ptak
podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego UMiG.
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Prezentacja strategii odbyła się 12 stycznia 2001r. w pleszewskim Domu Kultury. Dzięki
lokalnym mediom, indywidualnym zaproszeniom oraz plakatom informacyjnym w spotkaniu
mogli brać udział wszyscy zainteresowani, którzy w liczbie blisko 100 osób przybyli na
prezentację.

Zarząd Miasta i Gminy opracował również schemat wdrażania Strategii. Ustalono, że
corocznie będzie on zbierał propozycje dotyczące jej realizacji, analizując i rekomendując je
Komisjom Rady Miejskiej, a w szczególności Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. Z kolei
do końca kwietnia każdego roku, Zarząd zobowiązał się do składania sprawozdania z realizacji
Strategii za rok poprzedni.

18 stycznia 2001 roku Rada Miejska w Pleszewie jednogłośnie przyjęła „Strategię
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015”.
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Z Jubileuszem 47 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez księdza Prałata
Eugeniusza Nowaka, zbiegła się dość niezwykła jak na posługę kapłańską 40 rocznica jego
pracy duszpasterskiej na terenie miasta Pleszewa. Do rzadkości bowiem należy, aby kapłan
przez tak długi czas posługiwał w jednym środowisku. Fakt ten został zauważony przez Biskupa
Kaliskiego Stanisława Napierałę, który wziął udział w tych uroczystościach Jubileuszowych.
27 maja 2001 punktualnie o godz. 15.00 w obecności władz samorządowych, licznie zgromadzo-
nego duchowieństwa i wiernych rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył
Jubilat. Homilię wygłosił ks. Biskup, przybliżając nieco sylwetkę proboszcza pleszewskiej
fary.

Przyszedł on do Pleszewa 1 lipca 1961 roku jako kapelan Sióstr, kapelan szpitala i prefekt
młodzieży. Początkowo w parafii nie pracował, mieszkał u Sióstr. Zaangażował się wtedy
w pracę z młodzieżą. Udało mu się wówczas zorganizować specjalną Mszę św. dla młodzieży,
co w tamtych czasach przed Soborem było nowością. Potem od 1 lipca 1971 roku do 15 XII 1983
był proboszczem w parafii Najświętszego Zbawiciela, która była pod względem warunków
nie łatwa, nie było tam mieszkania, nie było miejsc na katechizacje. Od 15 XII 1983 roku
został proboszczem parafii ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie. Ks. Biskup podkreślił
zaangażowanie ks. Prałata zarówno o ten kościół materialny, jak i ten duchowy był on bowiem
wychowawcą wielu pokoleń pleszewian. Po komunii św. swoją wdzięczność i życzenia
jubilatowi złożyli: Burmistrz Marian Adamek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Mieczysławem Kołtuniewskim, Starosta Edward Kubisz oraz przedstawiciele tych środowisk,
z którymi poprzez swoją posługę Jubilat był związany: siostry zakonne z Siostrą Prowincjalną
na czele, przedstawiciele duchowieństwa, Parafii Najświętszego Zbawiciela, Parafii św. Jana,
młodzieży, dzieci. Na koniec został wyrecytowany wiersz autorstwa Kryspina Gurgula napisany
na tę uroczystość. W tym dniu swoje święto 40 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich
przeżywał też obecny na uroczystości Biskup Kaliski. Nie krył on zdziwienia, że władze
samorządowe i społeczeństwo Pleszewa nie przeoczyło tego faktu i obdarowało go życzeniami
i prezentami.

24 czerwca 2001 roku nadszedł czas pożegnania ks. Prałata, który po 47 latach posługi
kapłańskiej przechodził na emeryturę do domu Księży Emerytów w Gnieźnie. Mottem tej
uroczystości były słowa z księgi Koheleta „ Wszystko ma swój czas, jest czas sadzenia i jest
czas wyrywania. Jest czas pracy i czas odpoczynku”. W zorganizowanie uroczystości włączyły
się władze samorządowe oraz grupy parafialne. W zamyśle organizatorów pożegnanie to miało
mieć wymiar tylko parafialny. Zaskoczeniem było to, że przybyło bardzo wielu ludzi z całego
miasta. Do ofiary Mszy św wprowadził wicedziekan Dekanatu Pleszewskiego ks. kanonik
Józef Maciołek przypominając wielką konsekwencję jaką w swojej pracy cechował się ks. Prałat
Nowak. W procesję z darami włączyła się cała parafia oraz delegacje z całego miasta okazując
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życzliwość odchodzącemu proboszczowi. Na końcu Mszy św. nadszedł czas podziękowań,
włączyły się w nie wszystkie środowiska, dzieci, młodzież, starsi, przedstawiciele grup, wspólnot
i stowarzyszeń kościelnych, zakładów pracy a nawet ugrupowań politycznych. Zaskoczeniem
dla wielu było to, że odchodzący proboszcz zjednał sobie sympatię tak wielu różnych ludzi
o tak różnych poglądach. Miłym gestem ze strony ks. Nowaka było przedstawienie
obejmującego parafię nowego ks. Proboszcza – ks. Prałata Henryka Szymca, który skierował
kilka słów do zgromadzonych co było bardzo życzliwie przyjęte. Na koniec ks. Nowak
podziękował wszystkim za wspólnie przeżyte chwile: „Niech sam Bóg będzie nagrodą i zapłatą
za wszystkie doświadczone dobro”. Po uroczystościach w Kościele władze samorządowe Miasta
i Gminy zorganizowały przyjęcie na cześć ks. Prałata w restauracji „Acwador”. W spotkaniu
tym oprócz organizatorów wziął również udział ks. Biskup Teofil Wilski, grono kapłanów
z dekanatu, kapłani którzy współpracowali z ks. Prałatem oraz liczne grono przyjaciół
odchodzącego proboszcza.



87

Andrzej SzymañskiAndrzej SzymañskiAndrzej SzymañskiAndrzej SzymañskiAndrzej Szymañski

1111130-LECIE IS30-LECIE IS30-LECIE IS30-LECIE IS30-LECIE ISTNIENIA POLSKIEJ SZKTNIENIA POLSKIEJ SZKTNIENIA POLSKIEJ SZKTNIENIA POLSKIEJ SZKTNIENIA POLSKIEJ SZKO£Y ŒREDNIEJO£Y ŒREDNIEJO£Y ŒREDNIEJO£Y ŒREDNIEJO£Y ŒREDNIEJ
- LICEUM OGÓLNOKSZT- LICEUM OGÓLNOKSZT- LICEUM OGÓLNOKSZT- LICEUM OGÓLNOKSZT- LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGOA£C¥CEGOA£C¥CEGOA£C¥CEGOA£C¥CEGO

IM. ST. STIM. ST. STIM. ST. STIM. ST. STIM. ST. STASZICASZICASZICASZICASZICAAAAA

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
któremu od początku przewodniczy, absolwent z rocznika 1957 mgr Mieczysław Kołtuniewski,
już w 1994 roku podjęło decyzję, że okrągłe rocznice istnienia szkoły (a zaczęła ona
funkcjonować w 1871 roku) będą upamiętnione uroczystościami jubileuszowymi. Przy
okrągłych, pełnych natomiast rocznicach istnienia p o l s k i e j (podkr.-A.S.) szkoły średniej,
postanowiono organizować uroczystości jubileuszowe połączone wraz ze zjazdami wszystkich
roczników absolwentów, wychowanków i sympatyków tej szkoły. W ten sposób podjęto
z rozmysłem kontynuację tego, co już robiono. Dotychczas bowiem odbyły się następujące
uroczystości:
R o k R o d z a j    u r o c z y s t o ś c i
1948 I Zjazd absolwentów z okazji 25 –lecia pierwszej matury w 1923 r.
1969 II Zjazd absolwentów z okazji 5O-lecia polskiej szkoły średniej.
1971 100-lecie istnienia szkoły.
1979 III Zjazd absolwentów z okazji 60-lecia polskiej szkoły średniej.
1989 IV Zjazd absolwentów z okazji 7O-lecia polskiej szkoły średniej.
1994 V Zjazd absolwentów z okazji 75-lecia polskiej szkoły średniej.
1996 125-lecie istnienia szkoły.
1999 VI Zjazd absolwentów z okazji 80-lecia polskiej szkoły średniej.
2001 13O-lecie istnienia szkoły.

W związku z przypadającym w 2001 roku 130-leciem istnienia szkoły, Stowarzyszenie
Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie zawiadomiło, tak przez
prasę, jak i przez Internet wszystkich zainteresowanych, że krótko po zakończeniu roku
szkolnego, w piątek 29 czerwca o godzinie 16,00 zaprasza do auli szkoły, celem rozpoczęcia
obchodów tego jubileuszu.

Uroczystości poprzedziły nadzwyczaj serdeczne i wylewne powitania absolwentów,
tak przed gmachem szkoły, jak i w hallu budynku. Serdecznościom i wspomnieniom nie było
końca. Do tego stopnia, że trudno było brać absolwencką uciszyć w auli, ale wreszcie się
udało.

Imprezę prowadził absolwent z rocznika 1972, aktualnie uczący historii i wiedzy o społe-
czeństwie w tej szkole, mgr Ryszard Borkiewicz. Po otwarciu i wprowadzeniu sztandaru, oddał
głos, absolwentowi tej szkoły z rocznika 1964, aktualnemu dyrektorowi tej szkoły, historykowi
Andrzejowi Szymańskiemu. Ten przedstawił sukcesy i osiągnięcia gimnazjum i liceum
pleszewskiego w okresie od 1919 do 2000 roku włącznie. Z natury rzeczy mówiący podkreślił
sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
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Z kolei zabrał głos Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego mgr inż.
Bronisław Woźniak, który nie omieszkał podkreślić znaczną rangę i rolę jaką pełni w powiecie
pleszewski ogólniak.

Ta część uroczystości sfinalizowana została niezapomnianymi występami chóru
licealnego „Cantilena”, pod dyrekcją mgr Danuty Michalskiej. Chór uświetnił tę imprezę.
Sprzyjało to wspomnieniom i przerodziło się na wezwanie dyrygentki we wspólny śpiew
chóralny całej sali. Atmosfera stawała się coraz bardziej rodzinna. Było widać, że tych ludzi
łączą wspólne mury tej szkoły.

Druga część spotkania była, w związku z mijającą kadencją, otwartym, walnym
zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Staszica w Pleszewie. Pod nieobecność Przewodniczącego Stowarzyszenia sprawozdanie
z działalności złożył, prowadzący zebranie kol. mgr Ryszard Borkiewicz. Sprawozdanie
w imieniu Komisji Rewizyjnej złożyła absolwentka rocznika 1958, przewodnicząca tej Komisji,
mgr Ewa Szpunt i poprosiła zebranych o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W związku z tym, że ustępujący Zarząd Stowarzyszenia wywiązywał się ze swoich obowiązków
wyśmienicie, zebrani zaproponowali wybór na nową kadencje dotychczasowego Zarządu,
w pełnym, takim samym, składzie personalnym, który przedstawia się następująco:

Prezes - Mieczysław Kołtuniewski
V-ce Prezesi - Andrzej Szymański, Kazimierz Janiszewski
Sekretarz - Anna Kwiecień
Skarbnik - Urszula Majer
Członkowie - Andrzej Górecki, Ryszard Borkiewicz, Robert Kulig, Stanisław Janiak,

   Maria Ozdowska, Teresa Wojciechowicz – Krawczyk, Jan Hajdasz,  Irena
  Reder, Janina Bilińska, Maria Mąkosza.

Wówczas ogół przez aklamację zatwierdził ową decyzję.
Pod koniec odbywających się w auli szkoły uroczystości, absolwent rocznika 1963 Jan

Szczepaniak, zaprosił wszystkich zebranych do zwiedzenia wystawy prezentowanej
w pleszewskim Muzeum Regionalnym. Wystawę poświęcono byłemu długoletniemu,
zasłużonemu nauczycielowi pleszewskiemu, inicjatorowi i animatorowi miejscowego ruchu
teatralnego - Włodzimierzowi Jacorzyńskiemu.

Wieczorem natomiast, o godzinie 19,00 wszyscy chętni spotkali przed gmachem Kasyna.
Niebiosa w tym dniu były nader życzliwe, bo gdy rano i przedpołudniem straszyły deszczem,
tak pod koniec dnia pogoda stała się wyśmienita, wręcz sprzyjała wspólnej, nadzwyczaj
serdecznej zabawie pod gołym niebem.Po krótkich życzeniach przekazanych na ręce dyrektora
naszej Alma Mater od Pana Burmistrza Mariana Adamka rozpoczęły się tańce i swawole.
Wspomnienia i salwy śmiechu wybuchały co chwilę. Przez pierwsze dwie godziny, tu i ówdzie
odbywało się hałaśliwe witanie, ciągle napływających, nowych gości. Serdecznym uściskom,
całowaniom i dowcipom nie było końca. Klasy i grupy towarzyskie prześcigały się nawzajem.
Serwowane smaczne jedzenie, zakrapiane najprzeróżniejszymi trunkami, sprzyjało atmosferze
radości i serdeczności. Najstarsi bratali się z najmłodszymi, a tym co ich łączyło – było
ukończenie, naszej najukochańszej, najstarszej budy-Liceum Ogólnokształcącego im.
St. Staszica w Pleszewie. Zachwyt i radość ze wspólnej, nocnej zabawy rozkrochmaliła
wszystkich. Upojeni radością, rozbawieni do granic wytrzymałości, domagali się wszyscy, by
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tego rodzaju imprezę powtórzyć, przy okazji następnego, przypadającego na 2004 rok, zjazdu.
Dopiero gdy świt nastawał i czerwcowe zaczęło wschodzić słońce, ostatni, z nostalgią i bez
pośpiechu, zbierali się do domu. A trzeba było, bo w ową zaczynającą się sobotę, już o godzinie
10,00 w kościele farnym, rozpoczynała się msza święta w intencji wszystkich zmarłych,
związanych kiedyś ze szkołą. Tak się składało równocześnie, że miał koncelebrę mszy świętej
prowadzić długoletni prefekt młodzieży licealnej ksiądz prałat Eugeniusz Nowak. Więcej,
miała to być równocześnie jego ostatnia msza święta odprawiana w Pleszewie, w roli proboszcza
parafii farnej. Tak się też stało. Podczas mszy świętej obecny był poczet sztandarowy, a licealny
chór „Cantilena” uświetnił swym śpiewem te nastrojowe, pełne nostalgii i modlitwy chwile.
Takim w słuchanym w słowa mszy świętej, rozmodlonym i pełnym wspomnień minionych
onegdaj chwil, przyszło żegnać długoletniego prefekta księdza, prałata i proboszcza Eugeniusza
Nowaka. Msza święta się skończyła, sztandar opuścił farę a absolwenci i wychowankowie
rozejść się nie mieli ochoty.
Poszczególne domy prywatne i lokale się zapełniły. Śpiewy i radość trwały aż do niedzieli.
Dopiero wówczas emocje zaczęły opadać a ci spoza Pleszewa zaczęli z miasta wyjeżdżać.
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Wies³aWies³aWies³aWies³aWies³aw Mielczarw Mielczarw Mielczarw Mielczarw Mielczarekekekekek
OCHOOCHOOCHOOCHOOCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W KOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W KOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W KOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W KOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W KOWWWWWALEWIEALEWIEALEWIEALEWIEALEWIE

W LAW LAW LAW LAW LATTTTTAAAAACH 2000 – 200CH 2000 – 200CH 2000 – 200CH 2000 – 200CH 2000 – 20011111

OSP Kowalew to nie tylko drużyna sportowa, ale jednostka która od 1996 roku działa
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, dysponująca trzema wozami bojowymi,
dwoma ciężkimi i jednym lekkim. Zrzesza 40 członków czynnych i około 150 wspierających.
Średnio w ciągu roku jednostka wyjeżdża do około 40 zdarzeń, coraz rzadziej są to wyjazdy
do pożarów, a częściej do wypadków samochodowych, wiatrołomów, powodzi itp.

Od strażaków ochotników w czasie działań co razczęściej oczekuje się specjalistycznej
pomocy, stąd też w ostatnich dwóch latach, 18 naszych członków zostało przeszkolonych
w Komendach Powiatowych PSP bądź też specjalistów z zakresu obsługi pił łańcuchowych,
udzielania pomocy przedmedycznej.
Działalnością OSP kieruje wybrany przez członków Zarząd w składzie:

Wiesław Mielczarek - Prezes
Zygmunt Urbaniak - V-ce Prezes
Szczepan Wojtczak - V-ce Prezes
Jan Bandosz - Naczelnik
Krzysztof Urbaniak - Sekretarz
Jan Białas - Skarbnik
Robert Białas - Z-ca Naczelnika
Józef Matłoka - Gospodarz
Leszek Nowicki - Członek Zarządu

Poniżej przedstawiam najważniejsze dokonania Drużyny osiągnięte na przełomie wieków.

3.06.2000 r3.06.2000 r3.06.2000 r3.06.2000 r3.06.2000 r. I Wielk. I Wielk. I Wielk. I Wielk. I Wielkopolskie Zaopolskie Zaopolskie Zaopolskie Zaopolskie Zawwwwwody Sportody Sportody Sportody Sportody Sportooooowwwwwo – Po – Po – Po – Po – Po¿arnicze w Miêdzyco¿arnicze w Miêdzyco¿arnicze w Miêdzyco¿arnicze w Miêdzyco¿arnicze w Miêdzychodzie.hodzie.hodzie.hodzie.hodzie.
Po rozegranych wcześniej eliminacjach gminnych i powiatowych 30 najlepszych drużyn

spotkało się w Międzychodzie by wyłonić między innymi w grupie A tj. Ochotniczych Straży
Pożarnych – grupa seniorów, najlepiej wyszkolone jednostki. Drużyna OSP Kowalew zajęła:

- w punktacji łącznej – II miejsce
- w ćwiczeniu bojowym – III miejsce
- w biegu sztafetowym – III miejsce

111112-12-12-12-12-13.08.2000 r3.08.2000 r3.08.2000 r3.08.2000 r3.08.2000 r. L¹dek Ogólnopolskie Za. L¹dek Ogólnopolskie Za. L¹dek Ogólnopolskie Za. L¹dek Ogólnopolskie Za. L¹dek Ogólnopolskie Zawwwwwody Sportody Sportody Sportody Sportody Sportooooowwwwwo – Po – Po – Po – Po – Po¿arniczeo¿arniczeo¿arniczeo¿arniczeo¿arnicze
wg regulaminu CTiFwg regulaminu CTiFwg regulaminu CTiFwg regulaminu CTiFwg regulaminu CTiF

Zawody te miały podwójne znaczenie bowiem drużyny walczyły nie tylko o Mistrzostwo
Polski, ale także najlepsze trzy drużyny miały zapewniony udział w Olimpiadzie Pożarniczej
w 2001 w Kuopio w Finalndii. Po pierwszym dniu zawodów drużyna OSP Kowalew osiągnęła
najlepsze rezultaty zarówno w biegu sztafetowym jak i w ćwiczeniach bojowych w łącznej
punktacji wyprzedzała OSP Lądek II o 5,7 sekundy a trzecią drużynę, którą była OSP Lądek I
aż o 22 sekundy.
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W drugim dniu zawodów najlepsze drużyny zdecydowanie zaatakowały naszą drużynę,
jednak żadna z 26 drużyn nie poprawiła naszego rezultatu. Ostatecznie klasyfikacja najlepszych
przedstawiła się następująco:

- punktacja łączna: I miejsce OSP Kowalew woj. Wielkopolskie 398,1
II miejsce OSP Lądek I woj. Wielkopolskie 397,5
III miejsce OSP Lądek II woj. Wielkopolskie 393,8

- ćwiczenia bojowe: I miejsce OSP Lądek I 38,4 s.
II miejsce OSP Kowalew 39,9 s.
III miejsce OSP Lądek II 40,7 s.

- bieg sztafetowy: I miejsce OSP Niechobrz Dolny 61,8 s.
II miejsce OSP Milanów 63,2 s.

Zajmując I miejsce OSP zdobyła tytuł Mistrza Polski, kwalifikacje do Olimpiady w Kuopio,
20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego. Drużyna Kowalewa startowała
w składzie: Robert Białas, Sławomir Guz, Radosław Piękny, Jakub Mielczarek, Marcin Matłoka,
Karol Gramala, Paweł Zaradny, Jerzy Symonowski, Leszek Nowicki, Waldemar Wajsnis.
Drużynę przygotowali:

- do ćwiczeń bojowych: Jan Bandosz
- do biegu sztafetowego: Wiesław Mielczarek
- kierownikiem drużyny był: Zygmunt Urbaniak

111116.09.2000r6.09.2000r6.09.2000r6.09.2000r6.09.2000r. Plesze. Plesze. Plesze. Plesze. Pleszewwwww
I Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

Grupa A seniorzy
1. Sztafeta I OSP Kowalew gm. Pleszew 58 s.

II OSP Czermin gm. Czermin 60 s.
III OSP Kwileń gm. Chocz 65 s.
OSP Krzywosądów gm. Gołuchów 65 s.
OSP Rokutów gm.Pleszew 65 s.

2. Ćwiczenia bojowe I OSP Kowalew 45 s.
II OSP Czermin 52,2 s.
III OSP Krzywosądów 74 s.

3. Punktacja łączna I OSP Kowalew 103 pkt.
II OSP Czermin 112 pkt.
III OSP Krzywosądów 139 pkt.

Skład drużyny: Leszek Bandosz, Robert Białas, Jakub Mielczarek, Paweł Zaradny, Radosław
Piękny, Leszek Nowicki, Marcin Matłoka, Waldemar Wajsnis, Karol Gramala.

28-30.09.2000r28-30.09.2000r28-30.09.2000r28-30.09.2000r28-30.09.2000r. Czêst. Czêst. Czêst. Czêst. Czêstococococochohohohohowwwwwa X Kra X Kra X Kra X Kra X Krajoajoajoajoajowwwwwe Zae Zae Zae Zae Zawwwwwody Sportody Sportody Sportody Sportody Sportooooowwwwwo – Po – Po – Po – Po – Po¿arniczeo¿arniczeo¿arniczeo¿arniczeo¿arnicze
JednostJednostJednostJednostJednostek OSPek OSPek OSPek OSPek OSP

W zawodach udział wzięło 49 jednostek – najlepszych w swoich nowych wojewódz-
twach. Co cztery lata Zarząd Główny. Z OSP RP organizuje krajowe zawody sportowo –
pożarnicze. Są to swoiste igrzyska strażackie, które gromadzą na starcie najlepsze drużyny
pożarnicze. Tegoroczne jubileuszowe zawody przeprowadzono na obiektach sportowych
Centralnej Szkoły PSP w Czętochowie i po raz pierwszy według nowego regulaminu.
Po trzydniowej rywalizacji osiągnięto rezultaty:
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1. W ćwiczeniach bojowych mężczyzn:
I miejsce OSP CS PSP Częstochowa 36,77 pkt.
II miejsce OSP Ostrowice woj. zachodniopomorskie 38,21 pkt.
III miejsce OSP Kowalew woj. wielkopolskie 39,51 pkt.

2. W sztafecie pożarniczej 7 razy 50 m. z przeszkodami
I miejsce OSP Kowalew 55,00 pkt.
II miejsce OSP Rogaźnik woj. śląskie 55,67 pkt.
III miejsce OSP Kałów woj. łódzkie 56,31 pkt.

3. Klasyfikacja generalna
I miejsce OSP Kowalew 94,51 pkt.
II miejsce OSP Rogoźnik 96,21 pkt.
III miejsce OSP Niechobrz Dolny 96,41 pkt.
Jak dotychczas był to największy sukces drużyny OSP Kowalew, której zawodnicy

trzykrotnie odbierali puchary, medale w tym po dwa złote. Ten niewątpliwy sukces sportowo
- moralny został także nagrodzony nagrodami materialnymi. Kowalew w ramach nagród
rzeczowych otrzymał ufundowany przez Prezesa Zarządu Głównego Z OSP RP:

- lekki samochód pożarniczy Lublin III o wartości 100.000, a ponadto od innych sponsorów:
- piłkę do drewna,
- 6 kompletów ubrań strażackich,
- 6 szt. pasów bojowych,
- 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Medale i nagrody wręczyli z-ca komendanta głównego PSP – st. Bryg. Dr Ryszard
Grosset i wiceprezes Zarządu Głównego Z OSP RP prof. Marek Trombski. Drużynę OSP
Kowalew reprezentowli: Leszek Bandosz, Karol Gramala, Leszek Nowicki, Jakub Mielczarek,
Robert Białas, Sławomir Guz, Radosław Piękny, Marcin Matłoka, Paweł Zaradny. Do biegu
sztafetowego drużynę przygotował Wiesław Mielczarek, a do ćwiczeń bojowych Jan Bandosz.

W 2000 r. strażacy z Kowalewa sięgnęli po wszystko co było do zdobycia. Wygraliśmy
po drodze zawody na szczeblu miejsko – gminnym, powiatowym i krajowym, zakwalifikowa-
liśmy się na olimpiadę do Kuopio w Finlandii.

Za zwycięstwa przywieźliśmy też sprzęt, urządzenia pożarnicze i nagrody finansowe
o ogólnej wartości ponad 200.000 zł. Część sprzętu przekazaliśmy na ręce Zarządu Miejsko –
Gminnego w Pleszewie, który rozdzielił go innym potrzebującym jednostkom.

111110.06.2000.06.2000.06.2000.06.2000.06.2001 r1 r1 r1 r1 r. Gr. Gr. Gr. Gr. Grodziskodziskodziskodziskodziskooooo
Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

I miejsce OSP Kowalew

77777.0.0.0.0.077777.200.200.200.200.2001 r1 r1 r1 r1 r. Plesze. Plesze. Plesze. Plesze. Pleszewwwww
Sprawdzian Kadry Narodowej Polskich Strażaków przed wyjazdem na XII Olimpiadę

Sportów Pożarniczych w Kuopio wg regulaminu CTiF (Międzynarodowego Komitetu Technicz-
nego do Zapobiegania Pożarom). W zorganizowanym na stadionie miejskim spotkały się
wszystkie 14 drużyn, które reprezentować miały Polskę w Finlandii. Przybyli także przedstawi-
ciele Komendy Głównej Wojewódzkiej, Powiatowej i Miejsko – Gminnego Z OSP RP,
przedstawiciele władz samorządowych, a także sędziowie polscy przygotowujący się do
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Olimpiady. Z kronikarskiego obowiązku w interesującej nas grupie A osiągnięto następujące
rezultaty:
a) w sztafecie pożarniczej 9 razy 50 m. z przeszkodami

1. OSP Kowalew 63,8 pkt.
2. OSP Milanów I 65,3 pkt.
3. OSP Lądek I 66,0 pkt.
4. OSP Lądek II 67,0 pkt.
5. OSP Milanów II 67,5 pkt.

b) w ćwiczeniach bojowych
1. OSP Lądek II 40,7 pkt.
2. OSP Lądek I 46,7 pkt.
3. OSP Milanów I 47,0 pkt.
4. OSP Kowalew 48,0 pkt.
5. OSP Milanów II 61,6 pkt.

c) punktacja łączna:
1. OSP Lądek II 392,3 pkt.
2. OSP Kowalew 388,2 pkt.
3. OSP Milanów I 387,4 pkt.
4. OSP Lądek I 387,3 pkt.
5. OSP Milanów II 370,9 pkt.

22-28 lipca 20022-28 lipca 20022-28 lipca 20022-28 lipca 20022-28 lipca 2001 r1 r1 r1 r1 r. K. K. K. K. Kuopio, Finlandiauopio, Finlandiauopio, Finlandiauopio, Finlandiauopio, Finlandia
XII MiêdzynarXII MiêdzynarXII MiêdzynarXII MiêdzynarXII Miêdzynarodoodoodoodoodowwwwwe Zae Zae Zae Zae Zawwwwwody Pody Pody Pody Pody Po¿arniczeo¿arniczeo¿arniczeo¿arniczeo¿arnicze

W Kuopio spotkało się prawie 3.000 strażaków z 27 krajów. OSP Kowalew reprezen-
tował Polskę w konkurencji tradycyjnych zawodów pożarniczych i rywalizowało z 61 drużynami
z 23 krajów i osiągnęła następujące rezultaty:

a. ieg sztafetowy 9 razy 50 m. z przeszkodami :
1. Weeg Austria 60,3 pkt.
2. Desna Chorwacja 61,2 pkt.
3. Nidderau Niemcy 61,5 pkt.
4. Kanjiza Jugosławia 61,7 pkt.
5. Kowalew Polska 62,0 pkt.
6. Zibohlawy Czechy 62,1 pkt.

b. ćwiczenia bojowe:
1. Au Austria 32,7 pkt.
2. Zillingdorf Austria 32,9 pkt.
3. Weeg Austria 33,3 pkt.
4. St. Martin Austria 33,7 pkt.
5. Labers Włochy 34,4 pkt.
6. Bundenthal Niemcy 34,7 pkt.

28. Kowalew Polska 45,6 pkt.
c. punktacja łączna:
1. Weeg Austria 406,4 pkt.
2. Zillingdort Austria 404,6 pkt.
3. St. Martin Austria 403,5 pkt.
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4. Au Austria 403,1 pkt.
19. Kowalew Polska 392,4 pkt.

Miejsca polskich drużyn
12. Lądek II 398,3 pkt.
26. Milanów I 385,1 pkt.
28. Lądek I 383,2 pkt.
39. Milanów II 373,6 pkt.

Drużyna nasza zajmując 19 lokatę zmieściła się w gronie 20 pierwszych drużyn
nagrodzonych złotymi medalemi. W skład drużyny OSP Kowalew weszli: Robert Białas,
Sławomir Guz, Karol Gramala, Jakub Mielczarek, Leszek Nowicki, Radosław Piękny,
Waldemar Wajsnis, Radosław Włodarczyk, Paweł Zaradny, rezerwowi: Marcin Matłoka, Marcin
Działoszyński. Drużynę przygotowali: do biegu sztafetowego Wiesław Mielczarek, do ćwiczeń
bojowych Jan Bandosz.

Koszt udziału zawodników został pokryty przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie,
zaś zawodników rezerwowych, trenerów i osób dodatkowych (kierowców, tłumacza) pokryto
ze środków własnych OSP i sponsorów. Oprócz międzynarodowej rywalizacji sportowej
drużyna sportowa przez prawie 4 dni podróżowała promami, zwiedziła Sztokholm, Helsinki,
zawodnicy rezerwowi i pozostała część ekipy, natomiast jadąc drogą lądową miała możliwość
zobaczyć Litwę, Łotwę, Estonię, także zwiedzić Helsinki, a już wszyscy na miejscu w Kuopio
poznać to fińskie miasto ze słynnymi skoczniami narciarskimi i stadionem zimowym.

VIIIVIIIVIIIVIIIVIII
ListListListListListopad 200opad 200opad 200opad 200opad 2001 r1 r1 r1 r1 r. K. K. K. K. Kooooowwwwwalealealealealewwwww

Rozpoczęcie budowy tak oczekiwanego Domu Strażaka, którego głównym inwestorem
jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
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IrIrIrIrIrena Sobisiakena Sobisiakena Sobisiakena Sobisiakena Sobisiak
GAZYFIKAGAZYFIKAGAZYFIKAGAZYFIKAGAZYFIKACJCJCJCJCJA PLESZEWA PLESZEWA PLESZEWA PLESZEWA PLESZEWAAAAA

Realny początek gazyfikacji powiatu pleszewskiego to porozumienie z dnia 12 stycznia
1996 r. podpisane w Gołuchowie pomiędzy Wojewodą Kaliskim, Burmistrzem Miasta i Gminy
Pleszew, Wójtami Gmin Powiatu Pleszewskiego, a Przedsiębiorstwem Państwowym Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie. Wynikiem podpisania tego porozumienia
miało być doprowadzenie już w 1997r. gazu do Pleszewa.

Luty 1998 roku rozwiał nadzieję na szybką gazyfikację Pleszewa w związku z pismem
PGNiG o/Wielkopolski Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Poznaniu o wstrzymaniu prac
gazyfikacyjnych na granicy gminy Gołuchów.

Jednak podjęte działania Zarządu Miasta i Gminy Pleszew oraz osobista interwencja
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Grzegorza Woźnego doprowadziły do podpisania
w dniu 11.10.1999 r. w Poznaniu porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Pleszew,
a PGNiG S.A. w Warszawie o/Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu
w celu podjęcia wspólnych starań o pozyskanie środków pomocowych na realizację sieci
gazowej rozdzielczej wraz z przyłączami gazu na terenie gminy Pleszew w oparciu o:

- uaktualnione podkłady geodezyjne dostarczone przez Zarząd Miasta i Gminy Pleszew dla
zakresu objętego gazyfikacją,

- projekt techniczny wraz z kosztorysami dostarczony przez PGNiG S.A. o/Wielkopolski
Okręgowego Zakładu Gazownictwa Poznań

3.11.1999r. Zarząd MiG Pleszew wystosował wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych o zgodę na przeprowadzenie przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew” w ramach przetargu
dwustopniowego. Pismem z dnia 19.11.1999r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zgodę
taką udzielił.

Jednocześnie w m-cu styczniu 2000r. przeprowadzono przetarg na Inwestora Zastęp-
czego, który miałby tę inwestycję w imieniu Zarządu Miasta i Gminy Pleszew prowadzić.
Przetarg wygrała Firma CHEMEKO z Wrocławia w wyniku najkorzystniejszej oferty z 4 firm
startujących w przetargu.

W październiku 1999r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie inwestycji w formie dotacji w wys.
11.300 tys. zł i pożyczki w wys. 11.300 tys zł. W wyniku analizy finansowej gminy, możliwości
otrzymania funduszy w formie dotacji i pożyczki Zarząd podjął decyzję o możliwości
współfinansowania inwestycji przez wykonawcę poprzez równoczesne zawarcie umowy na
wykonanie sieci gazowej i operowanie wybudowaną siecią przez okres 20 lat.

Na powyższe jednak należało uzyskać zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w Warszawie i o taką zgodę wystąpił Zarząd pismem z dnia 09.03.2000r. Prezes UZP wydał
jednak negatywne stanowisko, ale odwołanie się od tej decyzji z dodatkową argumentacją
pozwoliło uzyskać zgodę Prezesa UZP, ale na operowanie wybudowaną siecią przez okres 12-tu
lat (zgoda UZP z dnia 04.05.2000r.).
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W Biuletynie UZP nr 30 z dnia 14.03.2000r. ukazało się ogłoszenie o przetargu pn.
„Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez budowę sieci gazu
ziemnego, modernizację lokalnych kotłowni i uporządkowanie gospodarki cieplnej”. Na
pobrane 35 szt. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ofertę złożyło
5 firm. Otwarcie ofert nastąpiło 26.04.2000r. Na podstawie analizy przedłożonych w ofertach
dokumentów komisja przetargowa wykluczyła z postępowania 3 firmy i do drugiego etapu
przetargu dwustopniowego zakwalifikowano ofertę nr 2 Konsorcjum: TORUS-PHARMGAS
z Poznania i ofertę nr 5: Konsorcjum: PIECOBIOGAZ, GROS-POL i NYWIG.

W wyniku pracy Komisji Przetargowej z udziałem Inwestora Zastępczego, ekspertów
i firm startujących w przetargu prowadzono negocjacje z oferentami omawiając proponowany
zakres robót np. kotłownie będące przedmiotem modernizacji miały zostać zmodernizowane
na medium gazowe i olej opałowy, oraz rodzaj zastosowanych materiałów i urządzeń, możliwość
pozyskania środków pomocowych i możliwość współfinansowania inwestycji. Po złożeniu
ostatecznej oferty cenowej przez 2 firmy startujące w przetargu, Komisja Przetargowa na swoim
posiedzeniu w dniu 20.07.2000r. podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu z powodu ceny
przekraczającej kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.

Po unieważnieniu przetargu rozpisano nowy nieograniczony przetarg na realizację
inwestycji, ale w modernizacji kotłowni zastosowano tylko opcję gazową ze względu na
ograniczone środki finansowe.

Wystąpiono również do NFOŚiGW w Warszawie o przesunięcie wynegocjowanych
środków finansowych na 4 kwartał 2000r. Otwarcie złożonych ofert w kolejnym przetargu
nastąpiło 15.09.2000r. O realizację zamówienia ubiegały się 4 firmy. W wyniku postępowania
przetargowego komisja przetargowa na wykonawcę inwestycji „Likwidacja niskich emisji...”
wytypowała Konsorcjum Firm SANBUD-GAJAKOS.

Po zakończeniu postępowania przetargowego w postępowaniu odwoławczym przed
Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie Komisja przetargowa ponownie wytypowała
na wykonawcę zadania Konsorcjum Firm SANBUD-GAJAKOS. W dniu 14.11.2000r. Zarząd
Miasta i Gminy Pleszew podpisał umowę z Konsorcjum Firm SANBUD Kalisz –GAJAKOS
Zielona Góra na realizację zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wynosi brutto
31.480.106,20 zł, w tym sieć gazowa – 13.310.800,-zł, modernizacja kotłowni – 18.169.306,20 zł
oraz operowanie wybudowaną siecią gazową przez okres 12 lat - 5% wartości brutto
sprzedanego gazu.

Realizację inwestycji Wykonawca rozpoczął od budowy gazociągu od stacji redukcyjno
pomiarowej w Marszewie, a modernizację kotłowni od kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 1,
Nr 3 i Kina HEL. Na powyższe kotłownie Zarząd Miasta i Gminy Pleszew uzyskał pomoc
finansową w formie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu.

Po rozstrzygnięciu przetargu Zarząd Miasta i Gminy Pleszew musiał na nowo negocjo-
wać warunki uzyskania pomocy finansowej z NFOŚiGW w Warszawie ponieważ wynik
przetargu nie pozwolił na zbilansowanie własnych środków – współfinansowania inwestycji
przez Wykonawcę i pomoc NFOŚiGW w formie dotacji i pożyczki. Po raz pierwszy w historii
miasta Pleszewa otrzymano tak wysokie środki pomocowe: dotację w wys.4.479.000 zł
i pożyczkę w wys. 10.451.000 zł.
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Realizacja gazociągu już na początku napotykała na duże trudności ponieważ
Wykonawca Konsorcjum Firm SANBUD-GAJAKOS nie posiadało koncesji na dystrybucję
gazu i zmuszone było wystąpić do PGNiG o/Wielkopolski w Poznaniu na prowadzenie przez
tą firmę operatorstwa sieci. Do m-ca czerwca Wykonawca ułożył tylko rurę w gruncie, ale
w wyniku wzajemnych negocjacji pomiędzy PGNiG w Poznaniu - Konsorcjum Firm SANBUD-
GAJAKOS i Urzędu Miasta i Gminy Pleszew doprowadzono do zawarcia porozumienia
w sprawie tymczasowego świadczenia usługi operatorstwa przez WZG w Poznaniu na zlecenie
SANBUD Kalisz.

W dniu 26 lipca 2001r. doszło do zapalenia symbolicznego znicza z gazem ziemnym na
terenie SP ZOZ w Pleszewie przez Dyrektora Oddziału Wielkopolskiego Zakładu Gazowni-
czego w Poznaniu, PGNiG S.A. Stanisława Szołkowskiego, i Przewodniczącego Rady Miejskiej
– Mieczysława Kołtuniewskiego, oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mariana Adamka i przez
Wykonawcę właściciela firmy Sanbud Edwarda Rataja.
Od miesiąca października rozpoczęto opalanie gazem ziemnym kotłowni w Szkołach
Podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3, Kinie Hel, Kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego, szpitalnej
oraz Domu Kultury.

Do dnia 10.12.2001r. w ramach prowadzonej akcji informacyjnej chęć przyłączenia się
do sieci gazowej wstępnie zadeklarowało 529 właścicieli posesji, w tym 396 właścicieli złożyło
oświadczenia na piśmie. Do dnia 18.12.2001r. opłatę na wykonanie przyłącza gazowego wniosło
145 potencjalnych odbiorców. Wykonano 25 km sieci gazowej, 110 przyłączy gazowych.

Poniesione koszty od początku budowy na sieć gazową wynoszą 2.635.969,40 zł.
W trakcie realizacji jest kotłownia przy ul. Podgórnej/Warneńczyka. Poniesione koszty od
początku budowy na kotłowniach wynoszą:

- ul. Szkolna 1 SP nr 1  345.592,00
- ul. Krzywoustego 4 SP nr 3 487.017,42
- ul. Fabryczna 5 PK  544.910,18
- ul. Szpitalna ZOZ  25.680,00
- ul. Poznańska 36 Kino HEL  311.052,37
- ul. Bogusza 1 Dom Kultury  181.058,57
- ul. Podgórna / Warneńczyka SM 1.982.168,20
                             Ogółem: 3.851.798,50
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Alicja SobkAlicja SobkAlicja SobkAlicja SobkAlicja Sobkooooowiakwiakwiakwiakwiak
DWDWDWDWDWÓJKA 2000 –200ÓJKA 2000 –200ÓJKA 2000 –200ÓJKA 2000 –200ÓJKA 2000 –20011111

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie mieści się w trzech budynkach przy
ul. Ogrodowej 2. Budynek pierwszy, wzniesiony około 1869 r., przeznaczony był dla niemieckiej
szkoły obywatelskiej - Deutsche Bűrgerschule. W 1871 r. utworzono przy niej sześcioklasową
szkołę koedukacyjną. Na początku XX wieku mieściły się tu klasy szkoły realnej. a także
szkoła zawodowa Deutsche Vorbildungsfachschule.

W latach 1907-1912 powstał drugi gmach szkoły. Potocznie nazwano go „szkołą
obywatelską”. Uczęszczały do niej dzieci żydowskie i niemieckie. Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r., z dawnej „Städtische höhere Mädchenschule”, stała się szkołą polską, noszącą
nazwę „Wyższej Szkoły Żeńskiej w Pleszewie”.

1 listopada 1920 roku została przekształcona w „Koedukacyjną Szkołę Wydziałową
w Pleszewie”. Naukę rozpoczęło w niej ponad 200 uczniów. W roku szkolnym 1922-1923
było już siedem oddziałów. W tym samym roku poświęcono szkołę, a aktu tego dokonał
ks. Kazimierz Niesiołowski.

W 1926 r. szkoły powszechne i koedukacyjne zamienione zostały na męskie i żeńskie.
Placówka znajdująca się przy ul. Ogrodowej była szkołą żeńską, patronowała jej Królowa
Jadwiga. Podział ten trwał do 1934 r.

W czasie II wojny światowej „Dwójkę” przekształcono w niemiecki szpital wojskowy.
Po wyzwoleniu wznowiono naukę w koedukacyjnej szkole podstawowej, która do 1952 roku
nosiła imię Królowej Jadwigi. W roku szkolnym 1947/48 została otwarta dodatkowa klasa
w celu wyrównania braków edukacyjnych. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto starania
o przywrócenie imienia Szkole Podstawowej nr 2. Od dnia 21 czerwca 1991 roku patronką
szkoły jest ponownie Królowa Jadwiga. W 1999 r., decyzją Rady Miejskiej w Pleszewie,
Szkoła Podstawowa nr 2 weszła w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 2.

Oto krótka historia działań, które doprowadziły
do powstania nowego budynku naszej szkoły

Potrzeby miasta w zakresie oświaty spowodowały, że ówczesne władze próbowały
w drugiej połowie lat 50. wypracować określoną strategię rozwoju. Ostatecznie wybudowano
nową szkołę podstawową, dzisiejszą „Trójkę”, i przewidywano rozbudowę pozostałych szkół
podstawowych. Postanowiono, ze względu na rozwój gospodarczy miasta należy wybudować
nową szkołę w rejonie ulicy Pomorskiej. Plany te nie zostały jednak zrealizowane.

Po 1975 r. powrócił temat budowy nowej szkoły bądź rozbudowy „Dwójki”. Ograniczone
środki finansowe kuratorium oświaty nie pozwoliły jednak na podjęcie decyzji o poprawie
bazy dydaktycznej w Pleszewie.

Ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Jerzy Kieliba podjął starania o rozbudowę
szkoły. Miał nadzieję, że w ramach zobowiązań turniejowych „Banku 440” budowa zostanie
przyjęta jako zadanie do realizacji. Proponowano dobudowę jednego obiektu bądź też
zakupienie „pawilonu namysłowskiego”. Próbowano również pozyskać poparcie władz
kuratoryjnych. Niestety, nie otrzymano stosownych środków finansowych.
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Szkoła starała się sama rozwiązać problem bazy lokalowej. Przygotowano wstępną
dokumentację, zaczęto zbierać deklaracje rodziców gotowych wesprzeć finansowo budowę.
Zawiązał się Komitet Rozbudowy Szkoły. Na boisku pojawiły się sterty cegieł. Z biegiem
czasu zostały przekazane do innych placówek oświatowych.

W latach 90. poszukiwano nowych środków zaradczych. Mimo iż radni II kadencji,
Zarząd i ówczesny burmistrz, pan Piotr Hasiński, zdecydowali się wybudować oczyszczalnię
ścieków, poważnie rozważano remont kapitalny obydwu budynków „Dwójki”. W tym czasie
dzieci miały się uczyć w obiekcie, który należało zakupić. Przygotowano wstępny plan
dostosowania pawilonu do potrzeb szkoły. Niestety, władze kuratoryjne odmówiły pomocy
finansowej. Temat rozwiązania problemów lokalowych naszej szkoły, po raz kolejny, znalazł
się w programach wyborczych kandydatów na radnych III kadencji. Po ukonstytuowaniu się
nowej Rady Miejskiej i władz miasta przyszedł czas realizacji programów przedwyborczych.
Wielu oczekiwało konkretnych działań. 15 października 1997r., podczas spotkania z okazji
Święta Szkoły pan Marian Adamek, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, przyrzekł nauczycielom
poprawę warunków pracy. Wkrótce deklaracja została opublikowana w mediach. Rozbudowa
szkoły i remont kapitalny starych budynków otrzymały nazwę „Dwójka 2000”, a 8 czerwca
1998 r. na Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew poddał pod głosowanie
decyzję o rozbudowie placówki oświatowej przy ulicy Ogrodowej. Obradom przewodniczył
Mieczysław Kołtuniewski, który w niezwykle sugestywny sposób poparł oficjalny wniosek
burmistrza. Ku wielkiemu zadowoleniu Przyjaciół Pleszewskiej Dwójki rajcy miejscy
jednogłośnie podjęli uchwałę. Cała społeczność szkolna z radością przyjęła tę wiadomość.
Uczniowie uznali, że nowy gmach będzie pomnikiem miasta dla uczczenia nowego tysiąclecia.

Rozpoczęto gorączkowe poszukiwania finansowego wsparcia. Ostatecznie wyemito-
wano obligacje komunalne, których znaczna ilość została przeznaczona na budowę szkoły.

Spośród kilku rozwiązań architektonicznych wybrano projekt firmy „Wodniczak&Woź-
niak” z Ostrowa Wielkopolskiego. Całość prac budowlanych powierzono firmie budowlanej
„TECHMA-SPRZĘT” z Ostrzeszowa, której właścicielami są Krzysztof Ćwikła i Krzysztof
Piwoń. 25 kwietnia 2000 r. rozpoczęto prace budowlane. Kierownikiem robót został Antoni
Sauer. Ze strony władz samorządowych głównymi inspektorami nadzoru budowy byli Irena
Sobisiak i Paweł Tanaś.

Z naszych obserwacji wynika, że rozbudowę „nadzorowali” także mieszkańcy Pleszewa,
z podziwem obserwując tempo i dobrą organizację pracy. Budowa wyzwalała niezwykłe emocje,
szczególnie u absolwentów Pleszewskiej Dwójki. Wypadało być na bieżąco. Nauczycielom
szczególnie wiele radości sprawiało rozpoznawanie wśród pracowników naszych absolwentów.
Wreszcie 29 września 2000 r. poświęcono akt erekcyjny i kamienia węgielnego przez Jego
Ekscelencja Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały. 30 września 2000 r.  w obecności wielu
znamienitych gości, uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów został wmurowany akt
erekcyjny.

Należy w tym miejscu nadmienić, że kamień węgielny jest, naszym zdaniem, szczególny.
Jest to fragment granitowych schodów prowadzących do najstarszego budynku szkolnego.
Stąpali po nich przez dziesięciolecia wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Uznaliśmy,
że pamięć o nich jest najpiękniejszym fundamentem pod ten nowoczesny gmach.

Dla upamiętnienia trudu w dążeniu do celu, jakim stała się poprawa warunków nauki
najmłodszych mieszkańców Pleszewa, postanowiliśmy wmurować pod kamieniem węgielnym
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cegłę, która jak wieść gminna niesie, została zakupiona przez poprzednich pasjonatów
rozbudowy „Dwójki”.

Budowa łącznika trwała szesnaście miesięcy. Na blisko 3000 m2 znajduje się 12 izb
lekcyjnych, przestronne korytarze, pomieszczenia dla administracji szkolnej, pielęgniarki,
świetlica, nowocześnie wyposażona kuchnia, stołówka oraz szatnie dla uczniów. Przy szkole
powstaje boisko sportowe. Szkoła dysponuje także dwoma nowoczesnymi pracowniami
informatycznymi, pracownią językową oraz boisko sportowe.

1 września 2001 r. uroczystą mszą świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
rozpoczęto uroczystości otwarcia „najnowocześniejszego obiektu oświatowego w naszym
mieście” – jak stwierdził burmistrz Marian Adamek.

Następnie w asyście kapeli „Pleszewioki” władze miasta i gminy, zaproszeni goście,
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci Pleszewskiej Dwójki przybyli na dziedziniec
szkolny, gdzie rozpoczęły się uroczystości podczas których Burmistrz, Przewodniczący Rady
Miejskiej oraz Dyrektorka Szkoły dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz odsłonięcia
pamiątkowej tablicy ufundowanej przez władze samorządowe Miasta i Gminy.

Zaproszeni goście obdarowali szkołę 3 komputerami, nagrywarką, telewizorem,
magnetowidem, drukarkami komputerowymi, 14 zegarami ściennymi, słownikami i książkami
oraz wielu innymi prezentami, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Uroczystość zakończyła
Królewska Biesiada.

W niedzielę, 2 września 2001 r. zorganizowano dni otwarte dla mieszkańców Pleszewa.
Obliczamy, że szkołę odwiedziło około 4 tysięcy osób.

Nowe izby lekcyjne pozwoliły na utworzenie trzech bloków dydaktycznych.
W najstarszym uczą się uczniowie z klas I-III, w nowym uczniowie klas IV-VI a w trzecim
gimnazjaliści. Uważamy takie rozwiązanie za wzorcowe dla placówek oświatowych tworzących
zespół. Latem szkoła tonie w zieleni, jesienią obsypana jest złocistymi liśćmi, a zimą urody
dodaje jej pleszewski park.

Przed nami kolejny etap. Remont kapitalny dwóch budynków, wygospodarowanie małej
sali gimnastycznej i oczekiwanie na własną salę sportową.
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W październiku 1997 podczas spotkania klubu radnych Razem dla Pleszewa z prof.
dr Tadeuszem Pisarskim padła propozycja przeprowadzania w mieście i gminie Pleszew
masowych badań profilaktycznych kobiet przez lekarzy specjalistów z Poznańskiej Kliniki
Ginekologiczno-Położniczej przy ul. Polnej.

Badania początkowo odbywały się zgodnie z inicjatywą klubu radnych, kilka razy w roku
i obejmowały kobiety z terenu miasta i gminy Pleszew. W końcu przekroczyły one te granice
i rozszerzono je na prawie cały powiat Pleszew z wyjątkiem gminy Czermin. Badania cieszyły
się i cieszą dużym zainteresowaniem i dotychczas zespół specjalistów zbadał ok. 4.300 kobiet.
W wyniku tych badań wykryto wiele nieprawidłowości i schorzeń, wykonano 243 zabiegi
chirurgiczne w Klinice w Poznaniu, ratując zdrowie, a nawet życie.

Działania radnych z Klubu Razem dla Pleszewa znajdowały wielu sojuszników
wspierających tę inicjatywę. Powołano Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, które cieszyło się
i cieszy wsparciem radnych Klubu SLD i ludzi pleszewskiego biznesu. W skład prezydium
Stowarzyszenia Zdrowie i Życie wchodzą:

Tomasz Kuberka – prezes
Czesław Skowroński – viceprezes
Włodzimierz Grobys – skarbnik
Edward Pisarski – sekretarz
Krystyna Tymecka – członek

Ideę pomocy kobietom powiatu pleszewskiego życzliwie wspomagają władze miasta
Pleszewa z burmistrzem Marianem Adamkiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Mieczysła-
wem Kołtuniewskim na czele. Pomagają w tych działaniach wójtowie i samorządy gmin:
Dobrzycy-Zdzisław Woźniak, Gołuchowa-Marek Zdunek, Gizałek-Włodzimierz Lehmann
i Chocza-Jan Górski.

Stowarzyszenie Zdrowie i Życie aktywnie rozszerza zakres badań kobiet bacząc na to
by były one bezpłatne i dostępne dla wszystkich. W porozumieniu z firmą NOVARTIS –
przeprowadzono badania diagnostyczne w ramach profilaktyki osteoporozy u kobiet. Zbadano
podczas nich około 700 mieszkanek Pleszewa. Przez cały czas do dyspozycji pań powiatu
pleszewskiego był zespół specjalistów z Kliniki na Polnej w Poznaniu w składzie:

1/. prof. dr hab. Tadeusz Pisarski
2/. prof. dr hab. Marek Spaczyński
3/. prof. dr hab. Stefan Sajdak
4/. prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
5/. prof. dr hab. Jana Skrzypczak
6/. doc. dr hab. Tomasz Opala
7/. doc. dr hab. Maciej Wilczak
8/. dr Tomasz Żak
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9/. dr Magdalena Pisarska-Krawczyk
10/. dr Witold Kędzia
11/. dr Jakub Woźniak

Ta czteroletnia współpraca pleszewskich samorządowców stała się wspaniałym przykła-
dem porozumienia ponad podziałami. Prezes Stowarzyszenia wziął udział w obradach
Wielkopolskiej Rady Ochrony Zdrowia w Poznaniu, gdzie prezentował osiągnięcia w dziedzinie
profilaktyki zdrowotnej stworzone przez samorząd pleszewski. Poddał on ostrej krytyce
działania rządu RP dotyczące tego problemu, a reformę zdrowia ocenił jako zabójcę dla
przeciętnego Polaka.

Władze Stowarzyszenia „Zdrowie i Życie” wzięły udział w spotkaniu Wielkopolskich
Pozytywistów i tam w Pałacu Raczyńskich w Poznaniu w obecności władz województwa
Prezes Kuberka prezentował pleszewskie osiągnięcia w dziedzinie organizowania ochrony
zdrowia kobiet. Podczas tego spotkania powołano Wielkopolski Komitet Ochrony Zdrowia
Kobiet. W skład jego władz powołano Prezesa pleszewskiego Stowarzyszenia.

Ważnym wydarzeniem było 100-lecie Kliniki Ginekologiczno-Położniczej na Polnej.
W uroczystościach, które odbywały się w Teatrze Wielkim w Poznaniu wzięła udział grupa
pleszewian w składzie:

- Przewodniczący Rady Miejskiej - Mieczysław Kołtuniewski
- Burmistrz Miasta i Gminy - Marian Adamek
- V-ce Burmistrz Miasta i Gminy - Czesław Skowroński
- Przewodniczący Komisji Budżetowej i Spraw Gospodarczych - Włodzimierz Grobys
- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Opieki oraz

Prezes Stowarzyszenia Zdrowie i Życie - Tomasz Kuberka
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Olgierd Rusinek
- Radny - Sławomir Pisarski
- Radny - Tadeusz Żychlewicz
- b. Radny Eugeniusz Kowalski

W uznaniu zasług naszych przyjaciół lekarzy z Poznania, pleszewianie ufundowali
2 tablice pamiątkowe ku czci wybitnych profesorów budujących kiedyś potęgę i chlubę tej
Kliniki.

Inicjatywa organizowania bezpłatnych badań kobiet wkroczyła już w piąty rok działania.
Dzięki temu wiele kobiet odzyskało zwykły komfort życiowy. Przeszło dwustu kobietom zabiegi
uratowały zdrowie a kilkunastu życie. Działanie w Stowarzyszeniu dla mnie jego prezesa było
wielką lekcją życia, lekcją pokory i służenia innemu człowiekowi, lekcją nauki porozumienia
ponad podziałami. Uważałem i uważam, że cierpienie nie ma koloru politycznego, a człowiek
cierpiący jest zwykle sam. Działanie moich kolegów, przyjaciół w organizowaniu pomocy dla
tych ludzi wciąż mnie inspiruje i jest bodźcem do dalszej pracy.

Dla wszystkich, którzy wspierają pracę Stowarzyszenia „Zdrowie i Życie” najlepszym
podziękowaniem jest uśmiech tych pacjentek, które wróciły do nas, no powiedzmy, że z dalekiej
podróży.
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Firma Ogrobud została założona w roku 1988. Powstała na bazie własnego zakładu
ogrodniczego zajmującego się produkcją szklarniową warzyw i kwiatów oraz materiału
ozdobnego. Założycielem jest Jan Klauza, a po pewnym czasie, po ukończeniu studiów oraz
odbyciu szeregu szkoleń i praktyk, współwłaścicielem został syn Tomasz. Firma prowadzi
działalność w zakresie budowy i konserwacji terenów zieleni i obiektów sportowych, leczenia
drzew pomnikowych oraz zajmuje się pielęgnacją i wycinką drzew ozdobnych. Na szeroką
skalę zajmujemy się również przesadzaniem dużych drzew. Wykonujemy rewaloryzację
zabytkowych parków. Współpracujemy z wieloma firmami inwestycyjnymi na terenie kraju.

W zakresie budowy nowych terenów zieleni wybudowaliśmy w ostatnich latach,
w Poznaniu trzy nowe parki. Jest to wydarzenie na skalę kraju, ponieważ nigdzie w Polsce nie
wybudowano w tak krótkim czasie trzech nowych parków ogólno – miejskich. Należy tutaj
podkreślić wielką rolę i zasługi Urzędu Miejskiego w Poznaniu. Parki zostały wybudowane
przy zbiegu ulic Serbskiej i Rakoczego, na Osiedlu Oświecenia i Osiedlu Chrobrego. Dawne,
porośnięte chaszczami tereny uzyskały swój blask ciesząc mieszkańców swą kolorystyką
i intensywną zielenią. Wykonaliśmy również wiele inwestycji na terenie kraju: w Jarocinie,
Kaliszu, Warszawie, Krakowie, Ostrowie Wlkp. i wielu innych miastach Polski.

W zakresie rewaloryzacji parków zabytkowych wykonaliśmy prace od podstaw
w parkach w Górznie, Bagateli Słupi, Witaszycach i Zakrzewie. Przeprowadziliśmy też wiele
prac w zabytkowych parkach w Rogalinie, Kórniku, Gołuchowie, Kaliszu, Kórniku, Lewkowie.

W zakresie chirurgii drzew pomnikowych wykonaliśmy prace przy pomnikowych dębach
Rus, Lech i Czech w Rogalinie. Warto podkreślić, że zinwentaryzowano ponad 1000 sztuk
dębów. Prace chirurgiczne wykonywaliśmy również przy Bartku w Zagnańsku, w Turwi, Cisach
w Ostrzeszowie, dębie Asnyka w Kaliszu, lipie Izabella w Gołuchowie oraz wielu pomnikowych
drzew na terenie kraju.

W zakresie leczenia i pielęgnacji drzew przyulicznych wykonaliśmy prace tylko w samym
Poznaniu na wielu tysiącach drzew. Do ciekawych prac należy pierwsze w okresie powojennym
kompleksowe leczenie platanów przy Alei Niepodległości.

Jesteśmy największą firmą w Polsce zajmująca się przesadzaniem drzew. Posiadamy
doskonały sprzęt do wykonywania tego rodzaju prac. W ostatnich latach przesadziliśmy tysiące
drzew z zadowalającym skutkiem. Do ciekawych prac należy zaliczyć przesadzenie całego
otoczenia pomnika Nike w Warszawie na terenie Parku Krasińskich, cypel Ogrodu Saskiego –
róg Królewskiej i Marszałkowskiej, Plac Trzech Krzyży, Pola Mokotowskie, Park Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie. Wykonaliśmy prace dla takich firm, jak City Bank, BRE Bank,
Holland Park, Shell, Aral, Mc Donalds, Stat Oill, Budexport. Ostatnio prowadzimy
przygotowania do budowy tunelu pod mostem Świętokrzyskim. Za wszystkie prace
otrzymujemy liczne podziękowania, potwierdzenia w wielu referencjach, szczególnie przez
firmy warszawskie, że roboty wykonaliśmy z wielkopolską dokładnością, co jest dla nas
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szczególnym wyróżnieniem – ważniejszym niż korzyści materialne, które otrzymujemy za te
prace.

Posiadamy nowoczesny sprzęt do wykonywania tego rodzaju robót i bez wątpienia
jesteśmy jedną z najlepiej wyposażonych firm w Polsce. Byliśmy pierwszymi, którzy zastosowali
nowoczesne zrąbkarki do utylizacji gałęzi, nowoczesne frezarki do likwidacji pni, pierwsi
posiadaliśmy dużą maszynę do przesadzania drzew oraz wiele innych maszyn, które wzbudzały
zachwyt wśród oglądających podczas szkoleń i pokazów organizowanych przez naszą firmę.

Jako pierwsi na terenie kraju zastosowaliśmy metodę leczenia drzew pomnikowych za
pomocą silnie antagonistycznego grzyba Trichoderma.

Wykonujemy również szereg prac dla różnych fundacji, kościołów i innych instytucji.
Jesteśmy posiadaczami dwóch złotych serduszek z akcji Jurka Owsiaka, ISO 9002, certyfikatu
Dobre bo Polskie. Setki artykułów prasowych, które ukazały się w różnych gazetach na terenie
kraju są doskonałą wizytówką naszej firmy.

W roku 2001 Kapituła Nagrody Gospodarczej, która działa przy Stowarzyszeniu Ruch
Regionalny Wielkopolan przyznała firmie Ogrobud Kryształowy Puchar Wielkopolski dla
najlepszego przedsiębiorstwa w Polsce w zakresie budowy nowych i konserwacji istniejących
terenów zieleni. Kapituła w uzasadnieniu napisała między innymi: „Dziś, kiedy szczególną
uwagę zwracamy na każde drzewo, park czy też zieleń miejską, ta firma jest objawieniem na
rynku polskim. (...) Przedsiębiorstwo ma ISO-9001 jest świetnie zorganizowane, współpracuje
ze światowej sławy naukowcami w kraju i za granicą. Jest to duża prywatna firma polska,
która nie zamyka się, lecz wydaje wydawnictwa i robi szkolenia dla podobnych, mniejszych
firm w Polsce. Ogrobud jest dziś liderem w budowie nowych parków, przesadzania dużych
drzew i leczenia chorych. Dlatego Kryształowy Puchar Wielkopolski dostał się w dobre ręce.”
Uzasadnienie podpisali między innymi członkowie Kapituły: profesor Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu Józef Orczyk, profesor Akademii Rolniczej Witold Wielicki, profesor Wyższej
Szkoły w Warszawie Zbigniew Wierzbicki, były wojewoda poznański dr Włodzimierz Łęcki.
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105 - lecie tradycji śpiewaczych reprezentują w Pleszewie Koło Śpiewackie (1896 -
1918) i Towarzystwo Śpiewu „LUTNIA” (1907 - 1918) oraz powstałe ze złączenia tych chórów
Koło Śpiewackie „LUTNIA” (1919 - 2001) działające aż po dzień dzisiejszy.

105 lat temu mimo uporczywej germanizacji, w wyniku działania ludzi światłych
i postępowych (aptekarz Stanisław Suchocki, dr Teodor Kubacki) zorganizowano w Pleszewie
Koło Śpiewackie, które kultywowało pieśń polską w imię naszych narodowych tradycji. Polska
pieśń i muzyka stanowiły wówczas niejednokrotnie jedyny oręż w walce o zachowanie na tej
ziemi mowy, tradycji i obrzędowości głęboko korzeniami tkwiących w polskiej kulturze
narodowej. W tamtych czasach chór był nie tylko szkołą patriotyzmu i zagrzewał do walki
o wyzwolenie narodowe i społeczne, ale uczył także społecznego działania, pozwalał rozumieć
wartość zbiorowego czynu dla zwycięstwa ukochanej sprawy.

Repertuar chóru był wszechstronny, gdyż obejmował kompozycje z różnych epok, dzieła
rodzime i obce, świeckie i religijne, utwory a capella i z towarzyszeniem orkiestry i fortepianu.
Śpiewano utwory wybitnych kompozytorów: Galla, M. Gomółki, S. Moniuszki, F. Chopina,
K. Szymanowskiego, K. Kurpińskiego, F. Nowowiejskiego, Z. Noskowskiego, St. Wiechowicza,
T. Szeligowskiego, T. Tylewskiego, G. Gorczyckiego, E. Maćkowiaka i innych.

Różnorodna, atrakcyjna i na dobrym poziomie prowadzona działalność chóralna zespołu
nie tylko przyniosła mu szereg sukcesów o zasięgu okręgowym i ogólnopolskim, ale zapisała
się na trwałe w codziennym życiu Pleszewa, przyczyniając się do ożywienia miejscowego
życia kulturalnego.
Podczas stulecia powstały 3 opracowania na temat działalności „LUTNI”:

- „Na 40 - lecie Koła Śpiewackiego „LUTNIA” w Pleszewie 1896 - 1936 z krótkim zarysem
dziejów miasta Pleszewa ” wyd. T. Wojciechowski. Pleszew 1936.

- „70 lat. Koło Śpiewackie „LUTNIA” przy Pleszewskiej Fabryce Aparatury. Zespół
redakcyjny: H. Bryś, J. Gościniak, K. Stasiak, J. Szpunt,. R. Wojcieszak. Pleszew 1966.

- A. Szymański „Z 90 - letnich tradycji śpiewaczych w Pleszewie. Koło Śpiewackie
„LUTNIA”. Pleszew 1986.

- A. Szymański „1896 -1996 Koło Śpiewackie „Lutnia” w Pleszewie.” Pleszew 1996.
W ostatnim 10 - leciu ważnym momentem jest udział Koła Śpiewackiego „LUTNIA”

we wszystkich Przeglądach Zespołow Chóralnych Ziemi Kaliskiej, w których zdobywa nagrody
i wyróżnienia.
Zespół bierze też udział w XI i XII Ogólnoposkim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej
w Poznaniu (1986, 1988) zajmując I i II miejsce w kategorii chórów mieszanych.

Nagrodą główną w Spotkaniach Chóralnych Przyjaźni w Kaliszu w 1987r. był wyjazd
do Erfurtu, gdzie „LUTNIA” nawiązała współpracę z Erfurter Mannerchor (rewizyta w 1989r,
koncerty w Pleszewie i Gołuchowie).
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W 1988r. nagrywa „LUTNIA” „zwiastun dożynkowy” przed pałacem w Taczanowie i występuje
na Dożynkach Centralnych w Marszewie. W latach 1990 - 2001 „LUTNIA” uczestniczy
w obchodach jubileuszowych bratnich chórów (Zduny, Kotlin, Jarocin).

W harmonogramie imprez miejskich zespół „LUTNIA” od lat przygotowuje stałe punkty
programu w rocznice: Konstytucji 3 Maja, Powstania Wielkopolskiego, Odzyskania
Niepodległości. Również co roku organizuje występy z okazji Dnia Kobiet, wieczory kolęd
i spotkania gwiazdkowe z pracownikami „SPOMASZU”.

Wydarzeniem w życiu kulturalnym Pleszewa był koncert „LUTNI” z okazji 100 - lecia
„Apteki pod Orłem”, w którym uczestniczyła wnuczka jej założyciela, pierwszego prezesa
i dyrygenta P. Premier Hanna Suchocka. (1994)

Zespół współuczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych miasta np: 75-lecie
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie, 70 - lecie Chóru Męskiego „HARMO-
NIA” (1994).

W 1995 r. koncertem „Pieśni od serca” „LUTNIA” zainaugurowała obchody 100 - lecia
swej śpiewaczej działalności.

21 czerwca 1996 r. odbył się koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia działalności
„LUTNI” i 60 lecia pracy dyrygenckiej Pana J. Szpunta. Chór otrzymał Medal 70-lecia Ruchu
Muzycznego od Zarządu Głównego PZChiO w Warszawie. Zasłużonym śpiewakom wręczono
odznaczenia: odznakę honorową złotą z laurem, odznaki honorowe złote, srebrne i brązowe.

23 czerwca 1996 r. odbył się XI Wojewódzki Przegląd Chórów, w którym wzięło udział
12 chórów (ok. 500 osób). Spotkanie najlepszych chórów amatorskich z całego województwa
uświetniło obchody jubileuszowe Koła Śpiewackiego „LUTNIA” w Pleszewie.

W czerwcu 1997 r. „LUTNIA” wzięła udział wraz z innymi chórami w spotkaniu z Janem
Pawłem II w Kaliszu.

W ostatnich latach zespół uczestniczy w Przeglądach Chórów i Zespołów Wokalnych
z okazji „DNI Pleszewa” oraz okazyjnych spotkaniach z pracownikami „SPOMASZU”.

Od 65 lat dyrygentem chóru jest pan Józef Szpunt. Urodził się 11 marca 1917r.
w Pleszewie. Jako 12-letni uczeń występował na uroczystościach szkolnych grając na
skrzypcach. Do chóru „Lutnia” wstąpił w 1934r., a od 1936r. objął prowadzenie chóru jako
dyrygent zespołu. W 1937r. skomponował hasło „Lutni” do dziś śpiewane przez zespół.

W 1938r. za przygotowanie występu na Wystawie Dorobku XX-lecia Polski otrzymał
złoty medal za poziom artystyczny chóru, który przeszedł do I kategorii zespołów śpiewaczych

W 1939r. organizował koncerty, z których dochód przeznaczono na Fundusz Obrony
Narodowej i Dozbrojenia Armii Powietrznej. Jeszcze w sierpniu 1939r. „Lutnia” uczestniczyła
w patriotycznym widowisku „Nie damy Gdańska”.

Podczas okupacji skierowany do przymusowej pracy fizycznej, prowadził tajne nauczanie
ucząc gry na fortepianie, skrzypcach i akordeonie. Poza podstawowymi ćwiczeniami każdemu
z uczniów (a było ich ok. 30) opracował zbiór pieśni polskich łącznie z hymnem polskim bez
tytułu. W 1940r. rozpoczął pracę jako organista w kościele p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
gdzie pracował 57 lat. Pod koniec tego roku utworzył zespół muzyczny, który wraz z chórem
„Lutnia” wystąpił na koncertach w 1945r. (akademia 1 maja, 3 maja i 9 maja).



107

W latach 1951 - 1955 uczył się w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej na wydziale
instruktorskim w Poznaniu. Z uczniami i absolwentami tej szkoły zorganizował w Pleszewie
2 koncerty, a dochód przeznaczył na stypendia uczniowskie.

Od 1958 - 1964 roku kierował dodatkowo chórem męskim „Harmonia”. W tym czasie
objął też kierownictwo muzyczne w Ludowym Teatrze Amatorskim prowadzonym przez
Włodzimierza Jacorzyńskiego. W 1960r. zorganizował widowisko „Dożynki Wielkopolskie”
dla społeczeństwa powiatu pleszewskiego. Organizował wspólne koncerty „Lutni” z orkiestrą
smyczkową przy PFO, z których dochód przeznaczono na Społeczny Fundusz Odbudowy
Stolicy i na budowę szkół Tysiąclecia.

Od 1963r. wysoki poziom artystyczny „Lutni” potwierdzony zostaje zdobyciem I miejsca
w I kategorii chórów mieszanych na II Festiwalu Wielkopolskim w Poznaniu.

Od 1964r. do chwili obecnej patronat nad chórem „Lutnia” sprawuje PFA „Spomasz”.
W tym też roku Józef Szpunt objął kapelmistrzostwo orkiestry dętej przy Cukrowni w Wita-
szycach. Z orkiestrą tą i chórem „Lutnia” zdobywał przez 26 lat szereg nagród i wyróżnień,
zarówno w konkursach śpiewaczych Wielkopolski, jak i w imprezach ogólnopolskich (Dożynki
Centralne-Poznań, Płock, Festiwal Muzyki Radzieckiej, zawody „O laur XX-lecia i XXX-
lecia PRL” itd.) Dyrygent skomponował kilkanaście utworów, które stały się wizytówką obu
zespołów. W 1967r. otrzymał kategorię specjalną instruktora muzyki.

W latach 1972 - 73 dzięki dobremu przygotowaniu zespołu „Lutnia” bierze udział
w centralnych uroczystościach Roku Moniuszkowskiego oraz obchodach 80-lecia
Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Poznaniu.

Przez lata 1972 - 1976 Józef Szpunt był przewodniczącym Sekcji d/s Amatorskiego
Ruchu Artystycznego przy Zarządzie Okręgu Zw. Zaw. Prac. Przemysłu Spożywczego
i Cukrowniczego w Poznaniu.

Z okazji „Banku Miast” w 1976 roku skomponował pieśń „Pleszew to nasze miasto”
którą „Lutnia” nagrała w studio telewizyjnym we Wrocławiu.

Od roku 1979 „Lutnia” uczestniczy w wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach
zespołów chóralnych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Dyrygent zespołu Józef Szpunt, gromadząc wokół siebie coraz to nowe pokolenia, uczył
ich społecznego działania, odpowiedzialności, ambicji aby osiągać coraz to lepsze wyniki
artystyczne, a obecnie 30 członków mobilizuje do utrzymania dobrego poziomu chóru, bo
śpiew pozostaje nadal największą pasją ich życia. Organizując wspólne koncerty po dzień
dzisiejszy przekazuje młodzieży pleszewskiej szlachetne ideały i piękną pasję swych ojców.

W zasadzie kronika działalności „Lutni” jest jednocześnie historią jego życia. Niewielu
jest ludzi, którzy tyle czasu, tyle twórczych myśli i działań, tyle sił poświęcają na społeczną
pracę w ruchu kulturalnym środowiska pleszewskiego.

Zasłużony Jubilat otrzymał wiele odznaczeń  m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu  Odro-
dzenia Polski (1986), Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym (1986), Odznaczenie
Jana Pawła II „Benemerenti” (Zasłużony dla Kościoła) (1987), Medal „Za Zasługi dla
Społecznego Ruchu Muzycznego PZCh i O 1926 - 86 (1991). Odznaczenie „Za zasługi dla
rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” przyznane przez Radę Miejską w Pleszewie (1996). Na
uroczystości jubileuszowej wręczono nagrodę i list gratulacyjny od Ministra Kultury i Sztuki.
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Początek kontaktów Pleszewa z Morlanwelz zapoczątkowały prywatne znajomości
Burmistrza tego belgijskiego miasta Jacquesa Fauconniera z mieszkańcami Pleszewa. W trakcie
„Dni Pleszewa 2001” przebywając z prywatną wizytą w naszym mieście zainteresował się
możliwością spotkania z władzami samorządowymi Pleszewa. Doszło wówczas do tego
spotkania i okazało się, że jest wiele wspólnych płaszczyzn, na których oba miasta mogą się
porozumieć. Po zwiedzeniu Pleszewa i okolic i wstępnym zapoznaniem się z naszym rejonem
zaprosił do odwiedzenia Belgii naszych samorządowców.

W terminie 04 - 08.10 z oficjalną wizytą do Morlanwelz udała się kilkuosobowa delegacja
z Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. W jej skład weszli członkowie Zarządu Miasta i Gminy
wraz z Z-cą Burmistrza, pracownik odpowiedzialny za kontakty zagraniczne oraz tłumacz.
Celem wizyty było bliższe poznanie miasta Morlanwelz. Miasto to jeszcze 25 lat temu było
ośrodkiem górniczym. Dziś giną już ostatnie pozostałości kopalń w tym regionie. W mieście
dość liczna jest ludność pochodzenia polskiego. Po przybyciu na miejsce członkowie delegacji
zostali powitani przez Burmistrza, który przedstawił im program pobytu. W ciągu dwóch dni
delegacja zapoznała się z systemem szkolnictwa odwiedzając przedszkola i szkoły, odbyła
spotkanie w Centrum Opieki Społecznej, na którym przedstawiono system funkcjonowania
tej dziedziny w Belgii, zapoznała się z działaniem tamtejszej Policji, zwiedziła zakład
produkcyjny branży wędliniarskiej, poznała przedstawicieli świata kultury przebywając na
wernisażach sztuki. Była to owocna wizyta, która zbliżyła miasta Morlanwelz i Pleszew.

Konsekwencją tego było podjęcie decyzji przez władze obu miast o przystąpieniu do
Porozumienia Partnerskiego. Władze Morlanwelz jednogłośnie przyjęły na sesji Rady Miejskiej
w dn.27 listopada 2001r. stosowną uchwałę. Rada Miejska Pleszewa również jednogłośnie
uchwaliła przystąpienie do Porozumienia Partnerskiego w dn. 29 listopada 2001r. Odbyło się
to z udziałem 10 - osobowej delegacji z Morlanwelz z Burmistrzem Jacquesem Fauconnier
i Sekretarzem Miasta Michelem Burion na czele. W tym właśnie dniu w pleszewskim „Kasynie”
podpisano również omawiane porozumienie. Pleszew reprezentowany był przez Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Pana Mieczysława Kołtuniewskiego i Burmistrza Pana Mariana
Adamka. Uroczystość dostarczyła wszystkim wielu emocji i odbyła się w bardzo serdecznej
atmosferze. Wykorzystując fakt pobytu tak licznej grupy belgijskich gości władze Pleszewa
zaprezentowały kilka obszarów z życia miasta. Belgowie zwiedzili pobliski zamek
w Gołuchowie, Zespół Szkół Publicznych Nr 1 i 2, Szpital wraz z oddaną właśnie do użytku
stacją Pogotowia Ratunkowego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z kompleksem szkolnym
w Marszewie. Goście zapoznali się również z systemem funkcjonowania opieki społecznej
wizytując MGOPS i Centrum Samopomocowe a także Dom Pomocy Społecznej.

W trakcie tej wizyty określono również ramy przyszłej współpracy, która ma obejmować
jak najszersze płaszczyzny życia społeczno-gospodarczego. Szczególny nacisk strony
zamierzają położyć na możliwości wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej.
Bliskość Brukseli, która jest siedzibą Komisji Europejskiej daje z pewnością spore nadzieje
na sukcesy we współpracy. Czas pokaże co wspólnie osiągniemy.
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Uroczystość wręczenia tytułu „Człowiek Roku Ziemi Pleszewskiej 2000”. Stoją od lewej:
zwyciężczyni plebiscytu Ewa Szpunt, nominowani Jan Górski - wójt Gminy Chocz. Adam
Pyszkowski - prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wyróżnienia
wręczają: Przewodniczący Kapituły - Mieczysław Kołtuniewski oraz Burmistrz - Marian
Adamek. (19.01.2001r.)

W 2001r. Odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” otrzymali: Edward
Horoszkiewicz (pierwszy z lewej), Krzysztof Szac, Mieczysław Kołtuniewski. (1.06.2001r.)
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Ks. prałat Eugeniusz Nowak podczas
sprawowania pożegnalnej mszy św.
w kościele farnym. (27.05.2001r.)

Ks. Biskup Teofil Wilski żegna ks. prałata Eugeniusza Nowaka
na spotkaniu w restauracji „Acwador”. (27.05.2001r.)
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Iluminacja nowej elewacji fary projektu ks. prałata Henryka Szymca - proboszcza parafii
pod wezwaniem ścięcia św. Jana Chrzciciela.

Chór „Cantillena” pod dyrekcją Danuty Michalskiej podczas uroczystej mszy św.
w kościele farnym z okazji 130-lecia Liceum Ogólnokształcącego. (29.06.2001r.)
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Drużyna OSP Kowalew na Olimpiadzie w Kuopio (Finlandia) 22-28.07.2001r.
Stoją od lewej w górnym rzędzie: R.Piękny, M.Działoszyński, L.Nowicki, R.Białas, W.Wajsnis,
K.Gramala, R.Włodarczyk; stoją od lewej w dolnym rzędzie: Jan Bandosz, Wiesław Mielczarek,
Zygmunt Urbaniak; klęczą od lewej: M.Matłoka, St.Guz, J.Mielczarek, P.Zaradny

Symboliczne zapalenie znicza z gazem ziemnym na terenie SP ZOZ.
Na zdjęciu władze Pleszewa ze Stanisławem Szołkowskim - Dyr. PGNiG w Poznaniu
(pierwszy z prawej) oraz Edwardem Ratajem - wykonawcą inwestycji.
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Miejsko-Gminne dożynki w Ludwinie. (26.08.2001r.) Od lewej stoją: Mieczysław Kołtunie-
wski - przewodniczący Rady Miejskiej, ks. Krzysztof Grobelny - proboszcz parafii Najświę-
tszego Zbawiciela, Marek Szczepaniak i Honorata Krzywy - asystenci starostów dożynek,
Marian Adamek - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Danuta Duczmal i Ignacy Lisiak -
starostowie dożynek oraz Czesław Skowroński - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę ZSP nr 2. (30.09.2000r.)
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Nowy budynek Zespołu Szkół Publicznych nr 2 przy ul. Ogrodowej.
Widok z Parku Miejskiego.

Władze samorządowe Pleszewa z Dyrektorem Szpitala doc. dr hab. Tomaszem Opalą podczas
Jubileuszowego Kongresu „100 lat Praktyki Diagnostyczno-Leczniczej, Dydaktyki i Nauki
w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym AM im. Karola Marcinkowskiego.
(Poznań 11.10.2001r.)
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Członkowie „LUTNI” na koncercie jubileuszowym i zaproszeni goście. Siedzą od lewej:
Andrzej Szymański - prezes PTK, Kazimierz Giezek - członek Zarządu „SPOMASZU”,
Tadeusz Rak - prezes Zarządu „SPOMASZU”, Józef Szpunt - dyrygent „LUTNI”, Marian
Adamek - Burmistrz Miasta i Gminy, Romuald Szafraniak - członek Zarządu
„SPOMASZU”

Sprzęt firmy Ogrobud podczas pracy.
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Podpisanie umowy partnerskiej między Pleszewem a Morlanwelz. Od lewej siedzą:
Michel Burion - Sekretarz Miasta Morlanwelz, Jacques Fauconnier - Burmistrz Miasta
Morlanwelz, Marian Adamek - Burmistrz MiG, Mieczysław Kołtuniewski - Przew. Rady
Miejskiej. (29.11.2001r.)

Koło Śpiewackie „LUTNIA” z dyrygentem Józefem Szpuntem.


