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Odpowiadając na Pańską interpelację z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie historycznego
skweru  Rozmarek  w  Kaliszu  informuję,  iż  w  miesiącu  lipcu  2020  r.  Wydział  Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadził naprawę podświetlenia sześciu ekspozycji
gabionów,  w  których  uszkodzeniu  uległy  taśmy  świetlne  LED.  Ze  względu  na  naturalne
zużycie  materiału,  w  miesiącu  lutym  bieżącego  roku  w  czterech  kolejnych  gabionach
zdemontowane zostało podświetlenie, które następnie zostało poddane naprawie.  

Ze swojej  strony mogę zapewnić,  że do końca miesiąca marca,  zostanie  zamontowane
naprawione  oświetlenie,  które  ponownie  będzie  pełnić  swoją  funkcję,  podświetlając
ekspozycje umieszczone w gabionach.

Ponadto  informuję,  że  w  celu  estetycznego  utrzymania  terenu,  w  ramach  utrzymania
czystości  i  porządku  na  chodniki  przylegające  do  skweru  od  strony  ul.  Targowej  i  ul.
Przechodniej objęte są pracami porządkowymi, prowadzonymi cotygodniowo w poniedziałki
i piątki,  a  sam  teren  Rozmarku  objęty  jest  zimowym  utrzymaniem  czystości  alejek,
poziomowym  sprzątaniem  a  także  utrzymaniem  małej  architektury.  W  związku
z rozpoczynającym  się  okresem  wegetacyjnym  roślin,  na  terenie  Skweru  Rozmarek
przeprowadzane będą  także  prace  związane  z  bieżącym utrzymaniem i  pielęgnacją  zieleni,
polegającymi  w  szczególności  na  zagrabianiu  liści,  odchwaszczaniu,  podlewaniu
i przycinaniu roślinności zapewniając uzyskanie stałego efektu estetycznego.
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Zgodnie  z  paragrafem 27  Statutu  Miasta  Kalisza,  składam interpelację  w  sprawie

historycznego skweru Rozmark w Kaliszu.

Rozmark to  skwer historyczny znajdujący  się w Kaliszu u zbiegu ulic  Targowej i

Przechodniej.  Swoją  nazwę  otrzymał  w  2011  roku,  dzięki  zabiegom  oraz   staraniom

kaliskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Plac ten to miejsce upamiętnienia obecności

społeczności  żydowskiej  w  historii  Kalisza.  Skwer,  który  zaprojektowany  został  przez

Tadeusza Wiekierę, udostępniony w 2014 roku, w 100 rocznicę zniszczenia grodu nad Prosną

przez wojska niemieckie. Upamiętnia on nie tylko społeczność żydowską, ale także tragedię

miasta, która miała miejsce w pierwszych dniach I Wojny Światowej w sierpniu 1914 roku.

Miejsce to pokazuje najtragiczniejsze chwile w dziejach miasta w postaci autentycznych zdjęć

z 1914 roku, wkomponowanych w gabiony oraz ozdobne elementy architektoniczne w formie

prostopadłościanów  zbudowanych  z  siatek  wypełnionych  symbolicznie  kawałkami

zniszczonych cegieł. Z kolei usytuowany w posadzce z kostki granitowej odlew w brązie ze

znakiem  Kalisz-Feniks,  wskazuje  na  symboliczny  charakter  tego  miejsca. Na  skwerze

znajduje się także tablica upamiętniającą kaliskich Żydów, ustawiona w pobliżu miejsca gdzie

kiedyś znajdowała się żydowska synagoga.



Mając na uwadze duże znaczenie   tego miejsca,  zwracam się  z  prośbą o należytą

dbałość (odnowienia ekspozycji, pielęgnacja zieleni, naprawa oświetlenia) skweru Rozmark  

  Z wyrazami szacunku 

Leszek Ziąbka 

 

 


