
                                                  Zarządzenie Nr 481/2015
                                              Prezydenta Miasta Kalisza
                                              z dnia 16 października 2015 r.

w  sprawie  nadania  tytułu  „Honorowy  Przyjaciel  Kalisza”  panom  Edwardowi
Janowskiemu i Michałowi Janowskiemu.

          § 1

Na podstawie §1 ust.1 zarządzenia Nr 63/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego
2005 r. w sprawie nadawania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” oraz §65 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr
362/2010  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  1  września  2010  r.  w  sprawie  ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu (tj. zarządzenie Nr 127/2012
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2012 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

           § 2

1.  W uznaniu  zasług  dla  Kalisza  nadaje  się  tytuł  „Honorowy Przyjaciel  Kalisza”  Panu
Edwardowi Janowskiemu i Michałowi Janowskiemu..
2. Charakterystykę uhonorowanej osoby zawiera załącznik do zarządzenia.

                                                                  § 3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Biura  ds.  Promocji  i  Informacji
Miejskiej.

                                                        § 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                   § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik

do Zarządzenia Nr 481/2015

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 16 października 2015 r.

Edward Janowski i Michał Janowski

Panowie  Edward  i  Michał  Janowscy  są  niewątpliwie  filarami  współpracy  partnerskiej
pomiędzy Kaliszem i La Louviere (Belgia). 

Pan Edward Janowski – malarz, działacz polonijny i patriota, urodzony nieopodal Kalisza,
przez wiele lat przewodniczył Polonii belgijskiej w partnerskim mieście Kalisza. Edward
Janowski  redaguje  w  La  Louviere  czasopismo  polonijne,  na  łamach  którego  promuje
wszelkie inicjatywy związane z Kaliszem, przyczyniając się w znaczny sposób do promocji
naszego miasta wśród  mieszkańców La Louviere i Walonii. Pan Edward Janowski ponadto
jest szefem w Kole Kulturalnym Belgijsko-Polskim Regionu Centralnego.

Z  kolei  pan  Michał  Janowski  jest  wiceprezesem Walońsko-Polskiej  Izby  Handlowej  w
Brukseli i przedstawicielem na Polskę Urzędu Promocji Turystyki Walonia-Bruksela. Z racji
pełnionych urzędów bardzo dużo pracy i serca wkłada w promocję Kalisza w La Louviere.
Pan  Michał  zawsze  chętnie  uczestniczy  w  rozmowach  zarówno  włodarzy,  jak  i
mieszkańców  obu  miast.  Z  wielką  atencją  od  zawsze  podchodzi  do  przedsięwzięć
organizowanych w ramach współpracy – służąc swym doradztwem i wsparciem. To, co dla
Kalisza bardzo ważne, i za co Miasto jest wdzięczne panu Michałowi to jego nieoceniona
pomoc  w  tłumaczeniu  rozmów  i  korespondencji,  szczególnie  w  okresie  intensywnych
przygotowań  do  udziału  kaliszan  w  operze  ulicznej  „Decrocher  la  Lune”  („Porwać
Księżyc”). 

Trudno  sobie  wyobrazić  stosunki  Kalisza  z  La  Louviere  bez  udziału  panów Edwarda  i
Michała  Janowskich.  Z  płaszczyzny  urzędowej  przenieśli  kontakty  na  płaszczyznę
serdeczności,  wzajemnych  sympatii.  Osobiście  angażują  się  we  wszystkie  wspólne
przedsięwzięcia  Kalisza  i  La  Louviere,  bezinteresownie  poświęcając  swój  czas  i  wkład
pracy. To prawdziwi przyjaciele naszego miasta.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


