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Pani

Karolina Sadowska

Radna Rady Miasta Kalisza

W  nawiązaniu  do  Interpelacji  z  dnia  14  września  2020  r.  w  sprawie  wniosku  

dot.  utworzenia  „Alei  Miast  Partnerskich”  na  płycie  Głównego  Rynku  informuję,  iż  projekt

przebudowy Głównego Rynku  nie  przewiduje  utworzenia  takiej  Alei.  Rozwiązania,  które  zostaną

zastosowane w projekcie będą akcentowały najważniejsze historyczne wydarzenia w dziejach naszego

miasta.  W  płycie  Głównego  Rynku  umieszczone  zostaną  odlewy  monet  z  różnych  przedziałów

czasowych, które były w jakiś sposób związane z Kaliszem, a w centralnej części zostanie usytuowana

mapa z przebiegiem Szlaku Bursztynowego. Całość rozwiązania będzie tematyczna i spójna. 

Dziękuję Pani za zainteresowanie się powyższą sprawą.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Karolina Sadowska 
Radna Rady Miasta Kalisza 

 
 

Kalisz, 14.09.2020 r. 

 

Pan 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

 

Interpelacja 
w sprawie utworzenia „Alei Miast Partnerskich Kalisza” na płycie Głównego Rynku 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Miasta partnerskie to forma współpracy miast, której celem jest współpraca ludzi poprzez 

wymianę gospodarczą, kulturalną lub tez informacyjną niezależnie od granic państwowych. 

Współpraca międzynarodowa miast partnerskich umożliwia m.in. wspieranie samorządu w promocji 

za granicą, tworzenie możliwości wymiany międzynarodowej, wymianę dobrych praktyk pomiędzy 

jednostkami samorządowymi, zacieśnianie współpracy gospodarczej czy też możliwość ubiegania się o 

fundusze z polskich, europejskich i międzynarodowych programów. 

Nasze miasto ma podpisane umowy partnerskie z ośmioma miastami: Erfurt (Niemcy), 

Hamm (Niemcy), Hautmont (Francja), Heerhugowaard (Holandia), Kamieniec Podolski (Ukraina),  

La Louviere (Belgia), Martin (Słowacja), Preston (Wielka Brytania). Informacja ta nie jest jednak 

oczywista dla wszystkich kaliszan. 

W związku z powyższym oraz z planami rewitalizacji m.in. Głównego Rynku zwracam się  

z prośbą o rozważenie możliwości zaprojektowania i montażu „Alei herbów Miast Partnerskich” 

naszego miasta na płycie przy Ratuszu. Stanowiłoby to dodatkową atrakcję turystyczno-edukacyjną, 

jak również informację o miastach, które współpracują z Kaliszem od wielu lat.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Karolina Sadowska 

 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 

 

 

 
                           Zdj. 1: Zdjęcie poglądowe. Przykład tablicy z herbem umieszczonej  

            na płycie Głównego Rynku w innym mieście 


