
UCHWAŁA NR XXXIX/564/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza. 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7321), w związku 
z uchwałą Nr XLIX/644/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki 
Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2074) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Miasta Kalisza: 

1) śp. Stefanowi Jakubowskiemu, 

2) Bogumiłowi Łączyńskiemu, 

3) Jerzemu Splittowi, 

4) Romualdowi Zarębie, 

5) Zbigniewowi Zawartce. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie

Wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej Miasta Kalisza są zgodne z uchwałą Nr XLIX/644/2018 Rady
Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej
wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2074).

Śp. Stefan Jakubowski – nauczyciel, kierownik wielu szkół, radny miejski

Stefan Jakubowski, urodzony 8 sierpnia 1888 r. w Kole, pełnił w latach 1919-1962 (z przerwą spowodowaną
okupacją niemiecką) funkcję kierownika Szkoły Powszechnej im. Emila Repphana w Kaliszu (po 1945 r.
Szkoły Podstawowej Nr 5, obecnie Szkoły Podstawowej Nr 4). W latach 1923-1939 był nauczycielem i
kierownikiem w Miejskiej Szkole Zawodowo Dokształcającej w Kaliszu. Jako nauczyciel przepracował 54 lata.

Pracę dydaktyczną rozpoczął w Aleksandrowie Kujawskim w 1914 r. W warunkach wojennych organizował
szkolnictwo i walczył z analfabetyzmem. Po kilku miesiącach praktyki został kierownikiem szkół miejskich
w Aleksandrowie. Za wygłaszanie odczytów o działalności Piłsudskiego w celu zachęcenia rodaków do walki
przeciwko zaborcy groziło mu aresztowanie. Udało mu się jednak zbiec z rodziną do Turku, gdzie w latach
1917-1919 pełnił funkcję kierownika Męskiej Katolickiej Szkoły Elementarnej.

19 lipca 1919 r. został „delegowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do
gmin: Tyniec, Żydów i Miasto Kalisz w celu sporządzenia sieci szkolnej”. Jednocześnie otrzymał posadę
nauczyciela (kierownika) w nowo powstałej wówczas Szkole Powszechnej im. Emila Repphana w Kaliszu.

8 listopada 1939 r. Stefan Jakubowski został aresztowany jako zakładnik za działalność wojskową syna
i osadzony w kaliskim więzieniu, z którego zwolniono go 13 stycznia 1940 r. W lutym tego roku został
wysiedlony z rodziną do Generalnej Guberni – do Krakowa. W latach 1941-1944 był nauczycielem w Zwoli i
miejscowości Zasiadały, w powiecie garwolińskim oraz w Szymanowie, w powiecie sochaczewskim. Zajmował
się zarówno nauczaniem jawnym, jak i tajnym.

Po zakończeniu działań wojennych Stefan Jakubowski przystąpił do organizacji zajęć szkolnych
w zniszczonym przez okupanta budynku szkoły im. Emila Repphana. Ceniony za działalność dydaktyczną, był
także radnym Miasta Kalisza w latach 1953-1957.

Stefan Jakubowski kierował Szkołą Podstawową Nr 4 najdłużej spośród wszystkich osób zarządzających
placówką w jej ponad 100-letniej historii. Za czasów jego kierownictwa szkoła odznaczała się bardzo wysokim
poziomem nauczania. Przed wojną była nowoczesna, posiadała pomoce naukowe, gabinet przyrodniczy i inne
specjalistyczne pracownie. Placówka była zradiofonizowana, miała dobrze wyposażoną salę gimnastyczną
i liczący ponad 1800 tomów księgozbiór biblioteczny.

Pan Stefan w czasie I i II wojny światowej w konspiracji zajmował się nauczaniem Polaków patriotyzmu.
W 1919 r. podjął się organizacji szkolnictwa w Kaliszu – w czasach, gdy wprowadzono obowiązek
powszechnej nauki, a poziom analfabetyzmu na terenie byłego zaboru rosyjskiego był bardzo wysoki.

Za swą działalność otrzymał liczne odznaczenia państwowe i wyróżnienia, wśród nich: Medal 10-lecia
odzyskania niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę honorową za zasługi w rozwoju województwa
poznańskiego. Zmarł 10 lutego 1981 r. w Kaliszu.

Jego życie, aktywność zawodowa i społeczna może stanowić wzór dla dzisiejszej młodzieży i grona
pedagogicznego. Trud poniesiony przez pana Stefana na rzecz rozwoju kaliskiego szkolnictwa zasługuje na
najwyższe uznanie i pośmiertne wyróżnienie Honorową Odznaką Miasta Kalisza.

Bogumił Łączyński – wieloletni sołtys Sołectwa Sulisławice, obecnie przewodniczący Rady Sołeckiej,
członek Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kaliszu

Bogumił Łączyński urodził się 28 maja 1967 r. w Kaliszu. Od urodzenia mieszka w Sulisławicach. Jest
człowiekiem cierpliwym, zdeterminowanym, niezwykle pomocnym oraz kontaktowym. Charakteryzuje go
mocno ugruntowany patriotyzm oraz zamiłowanie do swojej małej ojczyzny.

W latach 2000-2011 był sołtysem sołectwa Sulisławice a obecnie z wielkim zaangażowaniem pełni rolę
przewodniczącego Rady Sołeckiej. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach związanych
z Miastem, a szczególnie Sołectwem Sulisławice.

Bogumił Łączyński jest jedną z trzech osób, które w 2000 r. doprowadziły do przyłączenia Sulisławic,
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Sulisławic Kolonii oraz Dobrzeca w granice Miasta Kalisza. Była to inicjatywa, w której pośredniczył
w rozmowach między mieszkańcami a władzą samorządową, wojewódzką i rządową. Przedsięwzięcie to,
trwające ponad rok, wymagało od niego sporej cierpliwości i samozaparcia oraz poświęcenia własnego czasu.
Ogromna determinacja i wiele podjętych działań przyniosły sukces, bez którego granice naszego Miasta
mogłyby dziś wyglądać zupełnie inaczej.

To człowiek wielu pasji. Z wielkim sercem dba o zabytki lokalnej kultury. Sprawuje pieczę nad zabytkowym
parkiem w Sulisławicach oraz nad zabytkowym późnobarokowym dworem znajdującym się na jego terenie.
Sam dokonał zabezpieczenia budynku dworu, a obecnie jest w trakcie realizowania prac renowacyjnych.
W roku 2010 był jednym z  organizatorów plenerowego koncertu Chopinowskiego z okazji 200-lecia urodzin
Fryderyka Chopina, a w roku 2015 aktywnie wspierał organizację wystawy historycznej, która odbyła się
w podziemiach dworu.

W jego życiu najautentyczniej znajduje odbicie pełnia słów: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Jest wyjątkowo
skromnym, ale jakże ofiarnym i oddanym człowiekiem, dla którego etos pracy, uczciwość i poświęcenie dla
innych to chleb dnia codziennego, choć nigdy tego nie akcentuje ani się ponad innych nie wynosi. Kocha
ziemię, którą od lat z pokolenia na pokolenie uprawia.

Promuje Kalisz przyjmując na swojej ziemi, wśród poddanych renowacji zabytków, piewców muzyki i pióra,
zapraszając szerokie rzesze odbiorców. W jego życiu najmocniej brzmi nuta polska, nuta kontynuowania
najlepszych obyczajów i tradycji kaliskich, takich jak gościnność, uczciwość, rzetelność, ofiarność
i poświęcenie, które od pokoleń jawiły się troską o sąsiadów i ich bezpieczeństwo.

Bogumił Łączyński jest również związany z Ochotniczą Strażą Pożarną. W latach 2012-2017 był członkiem
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa
Wielkopolskiego im. Gen. Stanisława Taczaka, a także członkiem Zarządu Miejskiego Oddziału Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu. Pod sztandarem straży zawsze z godnością reprezentuje tych, co
bronią przed pożogą, kataklizmem i zniszczeniem, dbają o honor strażaka i bezpieczeństwo obywatela
w potrzebie.

Za swoje serce i liczne zasługi dla naszego miasta został w roku 2012 odznaczony tytułem i medalem
„Honorowy Przyjaciel Kalisza”. Dzięki jego działaniom na szczeblu samorządowym zarówno Sulisławice jak
i miasto Kalisz wiele zyskały, dlatego nadszedł czas na wyróżnienie Bogumiła Łączyńskiego Odznaką
Honorową Miasta Kalisza.

Jerzy Splitt – archeolog, historyk, muzealnik, regionalista, radny miejski

Jerzy Splitt urodził się 11 lipca 1957 r. w Złotowie. Od 1982 r. jest zatrudniony w Muzeum Okręgowym
Ziemi Kaliskiej, a w latach 1997-2015 był dyrektorem tej instytucji.

Jego zainteresowania badawcze i popularyzatorskie skupiają się na przeszłości naszego miasta i regionu
kaliskiego. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i prawie
200 artykułów popularno-naukowych; w tym autorem słowa wprowadzającego do trzech albumów
promujących Kalisz – ze zdjęciami Daniela Dąbrowskiego, Stanisława Kulawiaka i Jerzego Diechla oraz
autorem wielu informatorów o najcenniejszych zabytkach Miasta.

Jerzy Splitt to również współautor – wraz z żoną Krystyną – książki „Kalisz poprzez wieki” (1988) -
„elementarza” dziejów miasta dla dzieci i młodzieży (z akwarelami Mieczysława Kościelniaka i rysunkami
Władysława Kościelniaka), który do dnia dzisiejszego stanowi podstawę wiedzy o przeszłości Kalisza dla
najmłodszych mieszkańców miasta.

Ponadto jest autorem scenariuszy prawie 50 wystaw muzealnych; w tym stałej wystawy historycznej
w kaliskim Muzeum oraz inicjatorem lub współinicjatorem dwóch projektów zrealizowanych ze współudziałem
środków Unii Europejskiej: zagospodarowania przestrzennego grodu wczesnośredniowiecznego na Zawodziu -
„Kaliski gród Piastów” (2006), a także cyklu przedsięwzięć muzealnych i widowisk plenerowych oraz dwóch
filmów pod wspólnym tytułem „Wyprawa po bursztyn” przygotowanych w ramach jubileuszu „18,5 wieków
Kalisza” (2010) i zaprezentowanych w Polsce, na Słowacji i Węgrzech oraz we Włoszech (z udziałem
rekonstrukcji rzymskiego wozu podróżnego wykonanego przez Miasto Kalisz).

Jerzy Splitt współinicjował i zrealizował przedsięwzięcie wystawienniczo-plenerowe ukazujące dzieje Miasta
w okresie wpływów rzymskich (ptolemeuszowej Kalisii), zaprezentowane w ramach Prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej (2011), w Słowenii (w Muzeum Narodowym w Lublanie i w miejscowości Ptuj).
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Jako reprezentant Miasta w Radzie naukowo-programowej „Szlaku Piastowskiego” przyczynił się do zmiany
przebiegu najstarszego szlaku kulturowego w Polsce (istniejącego od 1938 r.) i włączenia w jego przestrzeń
Miasta Kalisza z licznymi obiektami z czasów piastowskich.

Jerzy Splitt to także radny miejski I kadencji (1990-1994): przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji; Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych; Komisji Doraźnej do
przygotowania Statutu Miasta oraz opracowania Regulaminu Organizacyjnego, a także członek Zarządu Miasta
Kalisza (w latach 1993-1994).

Jako członek Towarzystwa Miłośników Kalisza, członek-założyciel Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
i członek honorowy Koła Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który życie i pasje
poświęcił naszemu miastu, w pełni zasługuje na Odznakę Honorową Miasta Kalisza.

Romuald Zaręba – magister inżynier budownictwa, miłośnik kaliskich zabytków

Romuald Zaręba urodził się 2 kwietnia 1938 r. w Kaliszu.

Dyplom magistra inżyniera budownictwa uzyskał w lutym 1961 r. na Politechnice Poznańskiej, a następnie
ukończył Studium Podyplomowe w zakresie betonu sprężonego i prefabrykacji na Politechnice Warszawskiej
(specjalność II stopnia). W 1964 r. nabył uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych,
natomiast w 1971 r. uprawnienia do sporządzania projektów budowlanych. W 1994 r. uzyskał również
zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków uprawniające do
sporządzania projektów budowlanych i nadzorowania robót w obiektach zabytkowych. Dwa lata wcześniej
uzyskał uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego z listy Wojewody Kaliskiego i wpisany został do
Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych w Warszawie.

Jego bogata kariera zawodowa rozpoczęła się w roku 1961, kiedy to został kierownikiem budowy
w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Poznaniu, budowy Chłodni Składowej
i WSK-Kalisz oraz wieży telewizyjnej w Chełmcach k/Kalisza.

W latach 1964-1973 pracował w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kaliszu na stanowiskach
kierownika budów, głównego technologa, głównego inżyniera i następnie koordynatora technicznego robót
budowlanych na budowie fabryki papieru w Balatonfuzfo na Węgrzech.

W kolejnych latach był inspektorem nadzoru na budowie kościoła parafialnego Opatrzności Bożej przy ul.
Polnej w Kaliszu (1968-1973), kierownikiem budowy Wytwórni Rur Wirowanych na licencji Mc Crackena
w Gorzkowicach k/Piotrkowa Trybunalskiego (1973-1974), starszym projektantem w Biurze Projektów
Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu, Pracowni Terenowej w Kaliszu (1974-1990), pracował w Wydziale
Architektury i Nadzoru Budowlanego UW w Kaliszu na stanowisku Z-cy Dyrektora Wydziału (1990-1992), był
kierownikiem budowy eksportowej EXBUD-u Kielce w Haar k/Monachium (1992-1994), a także
współwłaścicielem Zakładu Usługowo-Projektowego „PROBUD” s.c. opracowującego wielobranżowe projekty
budowlane, ekspertyzy budowlane itp. (1994-1997).

W latach 1997-2000 zajmował się projektem konstrukcji Ołtarza Papieskiego w Kaliszu, projektem
konstrukcji stalowej hal przemysłowych w Fabryce „Haft” w Kaliszu, Hali magazynowej „Stalwit” w Beznatce
k/Kalisza, rekonstrukcją dachu na kościele i klasztorze pobernardyńskim (obecnie OO. Jezuitów), remontem
„Rogatki Wrocławskiej”, projektem konstrukcji zabytkowych pałaców w Bagateli k/Ostrowa Wlkp. oraz
w Kamieniu k/Kalisza, projektami konstrukcji rozbudowy liceum SS. Nazaretanek oraz licznych budynków
mieszkalnych i przemysłowych na terenie Kalisza i okolicy, a także badaniami i ekspertyzami technicznymi
wielu obiektów budowlanych.

Lata 2000-2005 spędził na rekonstrukcji barokowej wieżyczki sygnaturki na Bazylice św. Józefa w Kaliszu,
nadzorze nad remontem dworu na Majkowie, projektach budowlano-konserwatorskich remontu odcinków muru
obronnego miejskiego oraz Baszty Dorotki, remoncie zabytkowej wieżyczki na kościele OO. Franciszkanów,
nadzorze nad remontem i przebudową Sądu Rejonowego w Kaliszu, projekcie konstrukcyjnym nadbudowy
zabytkowej plebanii przy parafii św. Józefa, projekcie remontu zabytkowego kościoła w Żegocinie, kościoła
drewnianego św. Rocha w Mikstacie, zabytkowego ratusza w Zdunach k/Krotoszyna, nadzorze nad remontem
zamku w Ostrzeszowie i remontem zabytkowego kościoła pocysterskiego w Ołoboku oraz projekcie remontu
zabytkowego budynku parafialnego z przebudową na Centrum Kultu św. Józefa w Kaliszu i nadzorze nad
realizacją prac remontowych.

W latach 2006-2009 zajmował się opracowaniem projektów remontowo-konserwatorskich branży
konstrukcyjnej zabytkowych kościołów na terenie diecezji kaliskiej (w ramach pozyskiwania środków dla
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Kościoła z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej), projektami remontowo-konserwatorskimi zespołu
pobernardyńskiego w Ostrzeszowie, kościołów w Opatówku i Stawie Kaliskim, zespołu poreformackiego
w Choczu, projektem remontu drewnianego kościoła parafialnego w Kosmowie, projektem remontu dachu nad
Bazyliką św. Józefa w Kaliszu, nadzorami konserwatorskimi nad realizacją tych projektów, a także projektami
i nadzorem nad realizacją prac remontowo-konserwatorskich fragmentów średniowiecznych murów obronnych
Miasta Kalisza.

Lata 2010-2012 charakteryzowały się pracą nad projektem konstrukcyjnym prac remontowo-
konserwatorskich remontu dachu wraz z ekspertyzą techniczną w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja
w Grodzisku n/Prosną oraz nadzorem nad realizacją tych prac, projektem prac remontowo-konserwatorskich
kościoła ewangelicko-augsburskiego w Stawiszynie, nadzorem nad remontem dachu Bazyliki św. Józefa w
Kaliszu, projektem prac remontowo-konserwatorskich kościoła filialnego z 1802 r. w Mnichowicach, projektem
remontu zabytkowego mostku żeliwnego w parku w Opatówku, projektami budowlanymi przebudowy
poddasza w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu, projektem remontu „Altany Chińskiej” w kaliskim
Parku Miejskim, ekspertyzą budowlaną konstrukcji oraz projektem budowlanym remontu blacharki w Pałacu
Myśliwskim w  Antoninie, projektem remontu obelisku na Cmentarzu Wojskowym w Kaliszu, projektami
remontowo-konserwatorskimi odcinka muru obronnego przy ul. Kadeckiej 1 oraz remontu kaliskiej Baszty
Dorotki, oceną stanu technicznego i projektem konstrukcyjnym remontu kościółka na Zawodziu, projektem
konstrukcyjnym remontu kościoła parafialnego w Przespolewie, projektem konstrukcyjnym kaplicy
przedpogrzebowej w Kakawie Starej, projektami remontów kościołów w Chlewie k/Ostrzeszowa, Blizanowie,
Nawrze k/Chełmży, dworu w Pietrzykowie, remontu kapitularza i zakrystii przy Bazylice Kaliskiej, remontu
dachu nad kaplicą Męki Pańskiej przy kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu, a także licznymi ekspertyzami,
orzeczeniami i ocenami technicznymi innych, mniej znaczących obiektów i konstrukcji na terenie Kalisza
i okolic.

W kolejnych latach zajmował się ekspertyzą i projektem remontu dawnego lazaretu wojskowego z XIX w.
w Toruniu, ekspertyzami kruchty przy kościele pobernardyńskim (OO. Jezuitów) w Kaliszu, ekspertyzą więźby
dachowej i stropów dworu w Koźminku, nadzorem nad instalowaniem „mgły wodnej” (zabezpieczenia
przeciwpożarowego) Pałacu Myśliwskiego w Antoninie, ekspertyzą stropów w budynku Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ekspertyzą zabytkowego dworu z XVIII w. w Giżycach k/Grabowa,
ekspertyzą kościoła w Iwanowicach, nadzorem nad remontem zabytkowego dworu w Koźminku, a także
nadzorem nad pracami konserwatorskimi elewacji Katedry Kaliskiej.

Za działalność zawodową w dziedzinie ochrony dóbr kultury otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza,
a za kościół w Opatówku Mistera Budownictwa za 2007 r. (w klasie obiektów zabytkowych). W 2015 r.
wyróżniono go Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za ochronę dziedzictwa narodowego w sezonie 2014/2015.
Ponadto odznaczony został srebrną i złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa, złotą odznaką honorową NOT, złotą Odznaką Honorową z Kosówką Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2004 r. orderem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice” za
całokształt działalności związanej z budową i utrzymaniem obiektów sakralnych w Diecezji Kaliskiej, budową
Ołtarza Papieskiego w 1997 r., a także działalność w Akcji Katolickiej na terenie parafii kolegiackiej w Kaliszu.

W 2021 r. przypada 60 lat od podjęcia przez Romualda Zarębę działalności zawodowej w budownictwie, to
doskonała okazja, aby wyróżnić pana Romualda Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Zbigniew Zawartka – społecznik, przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kaliszu

Zbigniew Zawartka, od urodzenia kaliszanin, w ubiegłym roku obchodził swój jubileusz 50-lecia pracy
zawodowej i działalności społecznej. Będąc od ponad 40 lat członkiem społecznego ruchu Ochotniczych Straży
Pożarnych w Kaliszu pełnił i pełni nadal szereg funkcji kierowniczych, w tym we władzach miejskich. Ostatnio
od 10 lat jako przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP.

W latach 2004-2008 osobiście zaangażował się w proces prywatyzacji ostatniego na terenie miasta Kalisza
przedsiębiorstwa państwowego – Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego, co uchroniło tę firmę przed
upadkiem i pozwoliło po komercjalizacji funkcjonować jako jedynemu w Polsce producentowi hełmów
strażackich. W zakładzie tym piastował funkcję zarządcy komisarycznego, dyrektora, a po prywatyzacji
prokurenta. Do dziś pełni nadal społeczną funkcję wiceprezesa zakładowej jednostki OSP w spółce.

Przez 27 lat (w latach 1979-2004) Zbigniew Zawartka pracował w kaliskich strukturach Polskiego Biura
Podróży „Orbis”, w tym 13 lat na stanowisku dyrektora Oddziału Wojewódzkiego.
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W latach 2004-2008 zasiadał również społecznie w Radzie Programowej Radia Merkury, pamiętając zawsze
o Kaliszu, promując Miasto z jego firmami i ich produktami.

Druh Zbigniew Zawartka to również zaangażowany działacz społeczny w wielu innych obszarach
funkcjonowania Miasta Kalisza. To tu przez kolejne lata działał w PTTK, Okręgowym Związku Kolarskim,
a ostatnio od czterech lat w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Calisia, jako starosta Sekcji Turystyki.

Ta wszechstronna działalność Zbigniewa Zawartki na rzecz Kalisza i jego mieszkańców została wielokrotnie
doceniona. Otrzymał wiele odznaczeń, odznak i wyróżnień, m.in. srebrny i brązowy Krzyż Zasługi, złoty
i srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego, medal za szczególny wkład pracy w rozwój turystyki na terenie byłego już dziś województwa
kaliskiego, również zasłużonego dla PTTK województwa kaliskiego oraz srebrne odznaczenie za zasługi dla
Kolarstwa Polskiego.

Zawsze pogodny, uśmiechnięty i uczynny, nigdy nie odmawiający pomocy innym Zbigniew Zawartka od lat
udowadnia, że z powodzeniem można łączyć życie zawodowe z aktywnością społeczną, która zawsze, jak sam
mówi, dawała mu niezwykłą siłę i satysfakcję, a życiowe motto: „Bez radości z pracy nie ma radości życia” do
dziś przyświeca jego codzienności.

Pana Zbigniewa śmiało można nazwać wszechstronnym społecznikiem Miasta Kalisza, a wniosek
o przyznanie mu Honorowej Odznaki Miasta Kalisza uznać za w pełni uzasadniony.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński
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