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Klub Radnych
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Szanowny Panie, 

w  odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację w sprawie umieszczenia odpowiednich informacji  
w przestrzeni publicznej w związku z prowadzonymi pracami rewitalizacji miasta uprzejmie informuję.

Miasto Kalisz w ramach prowadzonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także projektów dotyczących
prac  w  Śródmieściu  planuje  umieszczenie  tablic  informacyjno/pamiątkowych  po  zakończeniu  ich
realizacji. 

        

Z wyrazami szacunku 



Kalisz dnia, 16.07.2021 r. 

Leszek Ziąbka          

Klub Radnych PiS 

Rada Miasta Kalisza 

 

       Sz. Pan 

       Krystian Kinastowski 

       Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

    Szanowny Panie Prezydencie, 

 

 

 zgodnie z paragrafem 27 Statutu Miasta Kalisza, składam interpelację w sprawie 

umieszczenia odpowiednich informacji w przestrzeni publicznej, rekonstruowanych 

elementów zabudowy i architektury Kalisza, w związku z prowadzonymi pracami rewitalizacji 

miasta (łac. re- + vita – dosłownie: „przywrócenie do życia, ożywienie”).  

Rewitalizacja to nie tylko szeroko rozumiane remonty. Jej celem jest głównie 

przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje, jest to 

wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, 

przebywało i pracowało w przestrzeni miejskiej. 

Kalisz, miasto królewskie, szczycące się najstarszą metryką pisaną ze wszystkich 

miejscowości w Polsce, powinno zabiegać o stan remontowanych – rewitalizowanych 

obszarów miejskich.  Tereny te powinny być wizytówkami „grodu nad Prosną”, miejscami 

odpoczynku, a także mogłyby dodatkowo spełniać funkcję edukacyjno-oświatowe.  

 



W związku z prowadzonym pracami w ul. Śródmiejskiej, Piskorzewskiej, przy placu 

św. Józefa (okolice Starostwa Powiatowego) oraz planowanymi przy Rynku Głównym oraz  

ul. Kanonickiej, zwracam się z prośbą o możliwość umieszczenia stosownych tablic- informacji 

w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Ich treść merytoryczna i miejsce lokalizacji powinno być 

uzgodnione i zaakceptowane przez  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu. 

Zawierałyby one podstawowe informacje dotyczące rekonstruowanych elementów zabudowy 

 i architektury Kalisza (np. krótki rys historyczny, funkcja, wizualizacja, zastosowane do 

rekonstrukcji materiały oraz źródła na podstawie, których wykonano rekonstrukcje).   

Umieszczenie w przestrzeni publicznej takich informacji pozwoli na zapoznanie się z 

bogatą historią grodu nad Prosną, która stanowi nasze dziedzictwo kulturowe.  Zmarły w tym 

roku prof. Henryk Samsonowicz historyk, Kawaler Orła Białego, były Minister Edukacji, 

mówił o Kaliszu, że to był klucz do Królestwa Polskiego. 

  

 

Z wyrazami szacunku  

 

      Leszek Ziąbka   


