
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarządzenie Nr 314/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z  2019 r.  poz.  506) oraz § 1 zarządzenia Nr 219/2019 Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
zarządza się, co następuje:

§ 1
1.W uznaniu zasług dla Kalisza nadaje się tytuł „Honorowy Przyjaciel Kalisza” Stanisławowi
Paraczyńskiemu.

2. Charakterystykę uhonorowanego zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kancelarii Prezydenta Miasta. 

§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 
       do zarządzenia Nr 314/2019

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Stanisław Paraczyński

Stanisław Paraczyński jest związany z samorządem kaliskim od 20 lat. Radny Rady Miasta
czterech  kadencji,  współzałożyciel  Stowarzyszenia  Pomocy  Rodzinie  „Bank  Chleba”,
znakomity przedsiębiorca i piekarz - właściciel Piekarni Stanisław Paraczyński & Mirosława
Paraczyńska, którą znają tysiące kaliszan. Zasłynął z wypieku chleba „Chrobry”. 
Aktywny  działacz  i  członek  Komisji  Egzaminacyjnej  w  Cechu  Kaliskim  i  Izbie
Rzemieślniczej. Jest inicjatorem wielu akcji społecznych i charytatywnych. To on był jednym
z pomysłodawców imprezy sportowej Bieg Piastowski, to dzięki niemu na kaliskim Zawodziu
odbywają się jarmarki i festyny dla dzieci czy Biesiady Piastowskie.

Od  zawsze  głównym  założeniem  Stanisława  Paraczyńskiego  było  prowadzenie  szerokiej
działalności  charytatywnej.  Wspierał  Bank  Chleba,  szkoły,  przedszkola,  kluby  sportowe,
organizacje  społeczne,  rady  parafialne.  Za  tę  działalność  w  2001  r.  wraz  z  żoną  zostali
nagrodzeni  tytułem  „Dobroczyńca  Roku  2000”,  a  w  roku  2015  zostali  wyróżnieni  w
konkursie  zatytułowanym "Społecznie  Odpowiedzialny  Rzemieślnik",  który zorganizowała
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Był też aktywnym członkiem i wiceprezesem
kaliskiego oddziału Ligi Obrony Kraju.

Stanisław Paraczyński jest inicjatorem tradycyjnych już środowiskowych imprez, festynów
i  biegów,  podczas  których  jako  darczyńca  funduje  uczestnikom  pieczywo  i  upominki.
Podczas  Jarmarków  Archeologicznych  i  Biesiad  Piastowskich  prowadził  na  swoim
piekarniczym stoisku kwestę na rzecz Szkoły Podstawowej nr 13.

Obok społecznikowskiej pasji pan Stanisław ma również sportowe hobby – strzelectwo oraz
wyczynową jazdę na rolkach. Uczestniczył już w 15 maratonach poznańskich na rolkach, a w
2003  roku  odbył  podróż  na  rolkach  do  Brukseli  z  okazji  wstąpienia  Polski  do  Unii
Europejskiej.


