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Pan 
Leszek Ziąbka 
Radny Klubu PiS
Rady Miasta Kalisza 

Szanowny Panie Radny,

uprzejmie dziękuję za troskę o należyte upamiętnienie miejsc historycznych związanych z 
dziejami miasta i historią naszego kraju. 

Długie i bogate dzieje Kalisza, nierozerwalnie związane z rozwojem państwowości polskiej, 
budują naszą tożsamość lokalną i narodową. Są powodem do dumy dla kaliszan, stanowią kluczowy 
element rozwoju miasta oraz jeden ze znaczących filarów prowadzonych działań promocyjnych.

Pragnę zapewnić, że dużą wagę przywiązuję  do umieszczania w przestrzeni publicznej w 
stosowny sposób informacji o historii miejsc i obiektów historycznych.

O historii baszty „Dorotki” zaadaptowanej na Centrum Baśni i Legend Kaliskich informuje 
tablica zlokalizowana od strony Parku Miejskiego.

Już niebawem w trzech punktach na obszarze zrewitalizowanych Plant miejskich, pojawiają 
się dwujęzyczne plansze prezentujące historię tego miejsca oraz istniejących tu niegdyś 
i zachowanych do dziś budynków i budowli.

W bezpośrednim sąsiedztwie Mostu Kamiennego, na budynku umieszczona będzie tablica 
informująca o nieistniejącej  Bramie Wrocławskiej, której zarys uwidoczniono w nawierzchni jezdni 
i chodnika ulicy Śródmiejskiej.

Na budynku Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat 2 znajdzie się również tabliczka 
z historią obiektu oraz informacją o jego funkcji po adaptacji budynku.

Takie działania będą kontynuowane w zależności od potrzeb i możliwości budżetu miasta na 
kolejne lata. Zapraszam również Pana Radnego do kontaktu z Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu 
i Turystyki w celu zgłaszania konkretnych propozycji w tym zakresie.

 Z wyrazami szacunku

       Prezydent Miasta Kalisza
            /…/

          Krystian Kinastowski 
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Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

Zgodnie z paragrafem 27 Statutu Miasta Kalisza składam na Pańskie ręce interpelację

w sprawie należytego upamiętnienia miejsc historycznych związanych z dziejami miasta

 i historią Polski. 

 Kalisz miasto królewskie, posiadające najstarszą metrykę pisaną ze wszystkich miast

w Polsce, powinno należycie dbać o swoją historię. 

Przede wszystkim chodzi o upamiętnienie najważniejszych budynków w mieście, w

których  miały  miejsce  przełomowe  dla  Kalisza  i  Polski  wydarzenia  i  umieszczenie  w

przestrzeni  miejskiej  stosownych  tablic  informacyjnych.  Należy  uwzględnić  fakt,  że  w

przeszłości Kalisz był miastem tolerancyjnym i wielonarodowościowym oraz zwrócić uwagę

na  powstania  narodowe  i  odzyskanie  niepodległości.  Powinno  się  także  ująć  ważne  w

przeszłości  obiekty  przemysłowe,  miejsca  związane  z  wybitnymi  kaliszanami  i  kulturą

miasta.  

Mam nadzieję, że Pan Prezydent poprze ideę ratowania pamięci historycznej miasta. 

Z wyrazami szacunku 

Leszek Ziąbka 


