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WRM.0003.33.2021                 Kalisz, dnia 16 grudnia 2021 r.

Pan

Zbigniew Włodarek

Radny Rady Miasta Kalisza

W nawiązaniu do Interpelacji  z  dnia 5 grudnia 2021 r.  w sprawie atrakcji  turystycznej  w

postaci  rzeźby  na  płycie  Głównego  Rynku  w  Kaliszu  informuję,  iż  Miasto  Kalisz  posiada  już

zatwierdzoną Decyzją pozwolenie na budowę dokumentację projektową, na podstawie której zostało

ogłoszone  postępowanie  przetargowe.  Zakres  robót  ujęty  w  postępowaniu  został  określony  na

podstawie załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia dokumentacji. W związku z tym, na

obecną chwilę nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowego zakresu prac. Zwracam jednak uwagę,

iż w ostatnich latach nasze miasto wzbogaciło się o rzeźby, które wiążą się z legendami kaliskimi, tj.

rzeźba Marcinka oraz żab kaliskich, które są atrakcją szlaku dziedzictwa kulturowego województwa

wielkopolskiego pn.  Szlak Piastowski.  Ze swojej  strony mogę jednak zapewnić,  iż  Pana wniosek

zostanie przeanalizowany pod względem możliwości uatrakcyjnienia kaliskiej starówki w następnych

latach

Dziękuję Panu za zainteresowanie się powyższą sprawą.

                                                                                                                                  



Zbigniew Włodarek       Kalisz, dnia 5 grudnia 2021 r.  

Radny Rady Miasta Kalisza 

        Sz. P. Krystian Kinastowski  

        Prezydent Miasta Kalisza  

Interpelacja  

w sprawie atrakcji turystycznej w postaci rzeźby na płycie Głównego Rynku w Kaliszu  

Szanowny Panie Prezydencie, 

 zwracam się do Pana z prośbą o przychylenie się do pomysłu ogłoszenia konkursu na 
wybranie rzeźby, która wzorem innych miast polskich i europejskich (na przykład krasnale 
we Wrocławiu lub rzeźba osiołka w Toruniu) mogłaby stać się dodatkową 
atrakcją turystyczną dla wycieczkowiczów odwiedzających Kalisz, a przede wszystkim 
wpisać w szeroko rozumiany plan rewitalizacji Starówki. Formuła konkursu zakładałaby 
głosowanie nad wyborem rzeźby, która kaliszanom najbardziej kojarzy się z naszym miastem 
i jego historią. Dodatkowo, proszę o objęcie patronatem konkursu, Prezydenta Miasta 
Kalisza, Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza oraz Radę Miasta Kalisza. Kaliszanie, w 
drodze głosowania, mogliby wytypować projekt sztuki rzeźbiarskiej, a tym samym mieć swój 
skromny wkład w zmianę oblicza naszej Starówki.  

       Łączę wyrazy szacunku 

       Zbigniew Włodarek 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                               


