
UCHWAŁA NR XXVI/236/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu w Pleszewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, 
poz. 713 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę "Rondo 2020 roku" skrzyżowaniu dróg publicznych - ulic: M. Bogusza, Słowackiego 
i Targowej w Pleszewie (arkusz mapy 20, 33, 34, obręb ewidencyjny Pleszew), zlokalizowanym na części działek 
nr: 826/4, 812/1, 812/2, 804/30, 737/4, 736/1. 

Szczegółową lokalizację skrzyżowania określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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  GRANICE RONDA 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 roku

Nikt nie spodziewał się na początku 2020 roku, że w ciągu następnych kilku miesięcy

nastąpi szereg wydarzeń, które sprawią, że nasze życie i myślenie przybiorą zupełnie inny kształt.

W konsekwencji jest wielce prawdopodobne, że nastąpią daleko idące zmiany społeczne,

gospodarcze i polityczne Polski i świata.

Wydarzeniem, które zdominowało cały świat w 2020 roku był wirus SARS-CoV-2

wywołujący chorobę COVID-19. Choć wirus miał początek w Chinach, to stosunkowo szybko

pojawił się w Europie. W Polsce pierwszego pacjenta zidentyfikowano 4 marca, zaś w naszym

powiecie w 29 marca. Skala zjawiska spowodowała, że 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia

uznała COVID-19 jako pandemię, czyli globalną epidemię. W Polsce 12 marca wprowadzono stan

zagrożenia epidemicznego, zaś 20 marca stan epidemii. Konsekwencją pojawiających się zakażeń i

jej przeciwdziałania było wprowadzenie daleko idących obostrzeń, które w przeszłości nigdy w

zasadzie nie miały miejsca w takiej skali. Zamknięto szkoły, przedszkola, szpitale i domy pomocy

społecznej. Przestały funkcjonować instytucje kultury, obiekty sportowe, a nawet ograniczono

wejścia do parków, bulwarów, deptaków i innych miejsc rekreacji. Ograniczono również wstęp na

liturgię w kościele, zaś zakupy w sklepach odbywały się w ustalonym reżimie sanitarnym. Bardzo

często opuszczaliśmy nasze miejsca pracy, zaś jednym z najczęściej używanych określeń tego czasu

był termin lockdown. Ograniczenia objęły w zasadzie wszystkie obszary naszego życia. Natomiast

wykonując codzienne czynności powszechnym stało się zasłanianie ust i nosa, dezynfekowania

przedmiotów, których dotykamy czy rezygnacja ze spotkań rodzinnych i towarzyskich. Co prawda

od końca kwietnia łagodzono obostrzenia, ale od października z powodu drugiej, znacznie

większej, fali epidemii ponownie zaczęto przywracać wcześniejsze zakazy i obostrzenia, włącznie z

zamknięciem cmentarzy od 30 października do 2 listopada. Stadion Narodowy w Warszawie oraz

centra kongresowe w innych miastach zaadaptowano na tymczasowe szpitale. Także w

pleszewskim szpitalu (Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.) uruchomiony został oddział, na

którym przebywali chorzy na COVID-19.

Również wiele zaplanowanych wydarzeń na 2020 rok nie mogło się odbyć, w tym Letnie

Igrzyska Olimpijskie, które miały mieć miejsce od 24 lipca do 9 sierpnia w japońskim Tokio. To

sytuacja bez precedensu w historii olimpizmu. Igrzyska odwoływano pięć razy, ale nigdy nie

zmieniano ich daty. W czasach nowożytnych przeszkodą dla imprezy były działania zbrojne obu

wojen światowych. W tle pozostały inne wydarzenia, także rocznicowe, w tym 100 rocznica
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urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II, 100 lat od Bitwy Warszawskiej, zaś w skali lokalnej

100-lecie urodzin w Pleszewie Mariana Bogusza - malarza, rzeźbiarza, autora realizacji

przestrzennych, scenografa, aktywnego animatora życia artystycznego i inicjatora wydarzeń

artystycznych. Choć uroczystości jubileuszowe obchodzono w bardzo ograniczonej formie i

wymiarze, to jednak w pleszewskiej przestrzeni publicznej - na ścianie sali sportowej Zespołu

Szkół Technicznych - wykonano mural upamiętniający bitwę warszawską.

Panująca sytuacja epidemiczna spowodowała także zawirowania w organizacji

przewidzianych w 2020 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Początkowo miały

się one odbyć w niedzielę 10 maja i to wyłącznie w formie korespondencyjnej. W wyniku

wzbudzających wiele kontrowersji decyzji i sporów politycznych wybory zostały przesunięte na 28

czerwca (I tura) oraz 12 lipca tego roku (II tura). Głosowania odbyły się w tradycyjny sposób.

Jedynie w dwóch gminach ze względu na wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków

występowania wirusa przeprowadzono je wyłącznie w formie korespondencyjnej. Paradoksalnie

zanotowano jedną z najwyższych jak dotąd frekwencji wyborczych (I tura – 64,51%; II tura –

68,18%). Był to zapewne efekt silnej polaryzacji polskiej sceny politycznej o czym świadczą

również wyniki w II turze. Urzędujący Prezydent uzyskał 10,4 mln głosów (51,03%), zaś jego

kontrkandydat – 10 mln głosów (48,97%). Podobna sytuacja była w wyborach Prezydenta Stanów

Zjednoczonych.

Innym ważnym wydarzeniem 2020 roku był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22

października, który orzekł niezgodność z Konstytucją RP części zapisów ustawy z 7 stycznia 1993

r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

(Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.). Trybunał orzekł, że aborcja ze względu na „duże

prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby

zagrażającej jego życiu” jest niezgodna z Konstytucją RP. Wyrok Trybunału spowodował

wielodniowe i przy udziale tysięcy osób w całej Polsce protesty. Odbywały się nie tylko w dużych

miastach, ale również w małych miejscowościach. To nie były jedyne protesty w 2020 roku.

Wcześniej protestowali rolnicy przeciwko planom wprowadzenia zakazu hodowli norek oraz uboju

rytualnego, jak również przedsiębiorcy, którym nakazano czasowe zamknięcie firm podczas

epidemii.

Rok 2020 to także negatywne zjawiska w polskiej, jak i światowej gospodarce. W naszym

kraju zanotowano pierwszą od początku transformacji recesję gospodarczą, zaś deficyt budżetu

Państwa był na bardzo wysokim poziomie.

Choć nowo wybudowane rondo powstało w trudnym okresie i "podzielonym"
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społeczeństwie, to jednak w skali lokalnej jest przykładem współpracy. Choć inwestorem budowy

ronda było Miasto i Gmina Pleszew, to w kosztach inwestycji partycypował Powiat Pleszewski

("właściciel" skrzyżowania). Na realizację zadania, włącznie z przebudową ulicy Targowej,

pozyskano także środki z Funduszu Dróg Samorządowych pozostającego w gestii administracji

rządowej. Również mieszkańcy przetrwali okres znacznych utrudnień w przemieszczaniu się po

mieście, co dotknęło wszystkich, bez względu na poglądy nie tylko polityczne.

Nadanie nowopowstałemu rondu nazwy „Rondo 2020 Roku” będzie przypominało

wszystkie opisane wyżej wydarzenia i okoliczności, które wpłynęły na wyjątkowość tego czasu

zarówno na gruncie lokalnym, jak i w perspektywie krajowej, a nawet światowej. Nazwa ta

upamiętniać będzie także rok powstania ronda, który zapisał się w naszej pamięci w sposób

niezwykle wyjątkowy.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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