
UCHWAŁA NR  XXXVIII/484/2017 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 18 maja 2017 r. 
 

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 744) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Marii Koszutskiej”, położoną na terenie 
Osiedla Dobrzec P, na nazwę „Gustawa Arnolda Fibigera” .  
2. Położenie ulicy wymienionej w ust. 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 
             /…/ 
    Andrzej Plichta 

 
 
 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR   XXXVIII/484/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 18 maja 2017 r. 

 
w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza. 

 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) zachodzi 
konieczność zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza. 
 
Rada Osiedla Dobrzec P zaproponowała nazwę „Gustawa Arnolda Fibigera” a Komisja 
Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza  
zaopiniowała pozytywnie proponowaną nazwę.   
 
Gustaw Arnold Fibiger – urodził się 23 września 1912 roku w Kaliszu, uczęszczał do 
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Następnie studiował w Warszawskiej 
Szkole Głównej Handlowej. Trzy lata później ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 
we Włodzimierzu Wołyńskim w stopniu podporucznika rezerwy. Od połowy lat 
trzydziestych praktykował w kaliskiej fabryce Arnolda Fibigera na różnych 
stanowiskach. Po wybuchu wojny z 25. Pułkiem Artylerii brał udział w walkach pod 
Łęczycą, Kutnem i Młodzieszynem. W bitwie nad Bzurą został ranny a podczas obrony 
Warszawy dostał się do niewoli. Lata okupacji spędził w obozach jenieckich na terenie 
Austrii i Niemiec. Po powrocie do Kalisza, najpierw jako zastępca dyrektora a od 
5 maja 1945 roku pracował jako dyrektor swojej fabryki, która po upaństwowieniu 
przyjęła miano „Calisia”. Dyplom mistrzowski uzyskał 11 grudnia 1948 roku. Od 1953 
roku był głównym konstruktorem, a następnie kierownikiem działu fortepianów. 
W roku 1954 zainicjował powstanie Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu 
(noszące jego imię od września 1989 roku). Szkołą kierował w latach 1955-1964, a do 
1978 roku prowadził zajęcia dydaktyczne. Od 1960 roku był członkiem European 
Union of Piano Maker Association oraz uczestnikiem Kongresu Europiano w Berlinie 
Zachodnim w 1965 roku. Na emeryturę przeszedł w 1977 roku.  
Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem za Udział 
w Wojnie Obronnej 1939, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Zasłużonego dla 
Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin „Calisia”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  
Zmarł 22 stycznia 1989 roku w Kaliszu i został pochowany na miejscowym cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim. 
W roku 1989 Gustaw Arnold Fibiger otrzymał Odznakę Honorową Miasta Kalisza.    

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 744) obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, 
upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub 
inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego (…) zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej 
wejścia w życie.  



Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach (…) nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) 
(…). 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.   

 

 
w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

      /…/ 
       Barbara Gmerek 

         Wiceprezydent Miasta Kalisza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


