
Wizyta delegacji z Miasta i  Gminy Pleszew w niemieckim mieście partnerskim 
Spangenberg w terminie 13 – 15 maj 2005r.

W powyższym terminie  z oficjalną wizytą na zaproszenie Burmistrza Spangenbergu 
Petera Tiggesa przebywała w tym niemieckim mieście partnerskim  6 – osobowa 
delegacja  z  MiG  Pleszew.  W  jej  skład  weszli:  Burmistrz  –  Marian  Adamek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Mieczysław Kołtuniewski, Radni Rady Miejskiej – 
Kazimierz Jakóbczak, Andrzej Borkowski,  Ryszard  Borkiewicz, Inspektor UMiG – 
Robert  Kiczka. Celem tej  krótkiej  wizyty było przedstawienie obecnego wizerunku 
Spangenbergu przez Burmistrza Tiggesa, który sprawuje tą funkcję po wygranych 
wyborach samorządowych od 1 kwietnia 2004r.,  omówienie  planowanej współpracy 
między  szkołami,  a  także  podpisanie  aktów  precyzujących  na  bazie  istniejącej 
Umowy  Partnerskiej  dalsze  kierunki  współpracy  pomiędzy  Pleszewem  i 
Spangenbergiem. Grupa przybyła do Spangenbergu w piątek i udała się do Ratusza, 
gdzie  na  godz.  19.00  zaplanowane  zostało  spotkanie  powitalne.  Gości  powitał 
Burmistrz  Tigges,  pełniący  funkcję  jego  Z  –  cy  ,  radny  Wolfgang  Wodtke  oraz 
szefowie  głównych frakcji  politycznych w obecnym parlamencie  miasta.  Aktualnie 
Rada Miasta to 31 osób – 17 SPD, 8 CDU, 4 BFB, 2 FDP. Kadencja rady to 5 lat, 
Burmistrza 6 lat i nie są to kadencje zbieżne, co oznacza, że wybory  przypadają na 
różne okresy. Wybory do rady odbędą się w przyszłym roku. Burmistrz Pleszewa 
Marian  Adamek  i  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dziękując  za  zaproszenie 
przekazali również gospodarzom informacje dotyczące naszego samorządu.
W  sobotę  w  godzinach  dopołudniowych  miało  miejsce  główne  wydarzenie  tego 
pobytu, a mianowicie wizyta w kompleksie szkolnym Spangenbergu. Gospodarzem 
był  oczywiście  Dyrektor  placówki  Pan Wischniewski.  Przedstawił  gościom system 
szkolnictwa jaki  funkcjonuje w regionie  Hesji  począwszy od przedszkoli,  które  są 
finansowane z miejskiej kasy, przez będące w gestii powiatu  poziomy wspierające, 
orientacyjne,  główne,  realne i  gimnazjalne.  Szkoła dotychczas współpracowała ze 
szkołami w czterech krajach: Anglia, Francja, Japonia oraz Polska ( miasto Wroclaw).
Dyrektor  Wischniewski  podkreślił  istotną rolę,  jaką w partnerstwie szkół  odbywają 
wszelkie  programy  pomocowe,  począwszy  od  Fundacji  Polsko  –  Niemieckiej 
Współpracy  Młodzieży.  Pozyskanie   środków  finansowych  umożliwia  bowiem 
realizację określonych projektów. Burmistrz   Pleszewa Marian Adamek  zapoznał 
gospodarzy z systemem szkolnictwa i sposobem jego finansowania jaki obowiązuje 
w  naszym  kraju,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  prezentacji  Zespołu  Szkół 
Publicznych  Nr  1,  który  to  jest  przygotowywany  jako  potencjalny  partner  do 
współpracy z niemiecką szkołą. Podczas tego spotkania zostały również podpisane 
pisma precyzujące kierunki dalszej współpracy między naszymi miastami na bazie 
istniejącej  Umowy  Partnerskiej.  Zawarto  w  nich  informacje  o  współpracy  między 
konkretnymi, wskazanymi przez władze szkołami, konieczności wymian młodzieży, 
współpracy między wszelkimi instytucjami i stowarzyszeniami oraz oficjalnych wizyt z 
udziałem  miejskich  przedstawicieli  przynajmniej  raz  w  roku  w  Spangenbergu 
Pleszewie.  Ze  strony  niemieckiej  Akty  podpisał  Burmistrz  Peter  Tigges  i  radny 
Wolfgang Wodtke, a ze strony polskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław 
Kołtuniewski  i  Burmistrz  Marian  Adamek.  Po zwiedzeniu  poszczególnych  części 
wzorcowo  wyposażonego  budynku  szkolnego,  odpowiedzialny  za  współpracę 
międzynarodową  nauczyciel  Rolf  Aderhold   przedstawił  gościom w jednej  z  sal 
szkolnych prezentację multimedialną o Spangenbergu. Kolejnym punktem programu 



miało  być  zwiedzenie,  nowopowstałego  szlaku  turystycznego  ARS  NATURA 
biegnącego  wokół  miasta  do  zamku.  Deszczowa  pogoda  pokrzyżowała  niestety 
plany  organizatorom.  Jednak  alternatywa  tego  punktu  programu  okazała  się  nie 
mniej  interesująca. Delegacja odwiedziła bowiem Centrum Opieki i  Rehabilitacji  w 
Spangenbergu.  Budynek oddano do użytku  w roku 2003 i  jest  on   z  pewnością 
chlubą miasta. Nowoczesne pokoje, sale do wszelkich zabiegów rehabilitacyjnych, 
fizykoterapii  i  innych usług medycznych zrobiły spore wrażenie na zwiedzających. 
Ośrodek jest w stanie obsługiwać 77 osób. Aktualny przedział wiekowy to osoby od 
44  do  100  lat.  Usługi  tam  świadczone  obejmują  również  opcję  jednodniowych 
pobytów leczniczych.
Pomimo niemożności przejścia trasą ARS NATURA, grupa dotarła jednak do zamku, 
który jest perłą Spangenbergu. Ta pochodząca z XIII wieku budowla, którą zasiedlali 
założyciele  miasta,  rycerze  z  Treffurtu  urzeka  swoim  pięknem  i  możliwościami 
widokowymi,  jakie  oferuje.  Atrakcją  turystyczną  jest  130  metrowe  źródełko 
znajdujące się w piwnicach zamkowych. Obecnie  funkcjonuje tam również Muzeum 
Myśliwskie oraz hotel o wysokim standardzie. Po zwiedzeniu zamku delegacja udała 
się do miejscowości Malsfeld w celu zwiedzenia tamtejszego regionalnego browaru. 
Interesującym  było  zapoznanie  się  z  linią  technologiczną  produkcji  piwa  oraz 
rozmowa z  nowym właścicielem firmy,  który  podkreślał  wielkie  znaczenie  małych 
lokalnych  producentów  piwa  dla  niemieckiego  rynku  tej  branży.  Okazał  się  on 
również  miłośnikiem  Polski,  będącym  pod  wrażeniem  przemian  społeczno  – 
gospodarczych jakie zaszły  w ostatnich latach w naszym kraju. Burmistrz Marian 
Adamek  zapraszając  go  do  Pleszewa  nie  omieszkał  przekazać  informacji  o 
pleszewskiej  firmie  „  SPOMASZ”  S.A.,  która  jest  producentem  urządzeń  między 
innymi do przemysłu piwowarskiego.
Na koniec tego interesującego dnia odbyła się kolacja pożegnalna, na której strony 
tradycyjnie  przekazały  sobie  prezenty  i  podsumowały  wszelkie  spostrzeżenia  i 
pomysły dotyczące naszego partnerstwa. Jednoznacznie stwierdzono wolę dalszego, 
prężnego rozwijania tego kilkuletniego już Związku Bliźniaczego, a serdeczność z 
jaką  została  przyjęta  pleszewska  delegacja  była  wielokrotnie  przez  jej  członków 
podkreślana.  Radni,  którzy   po  raz  pierwszy  mieli  możliwość  odwiedzenia  tego 
urokliwego niemieckiego miasteczka  bardzo pozytywnie je ocenili.
W  niedzielę  w  godzinach  porannych  delegacji  udała  się  w  podróż  powrotną  do 
Polski. 


