
Uchwała Nr LV/734/2010
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie nadania nazw ulicy i rondom na terenie miasta Kalisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Nadaje  się  drodze  biegnącej  od  ul.  Łódzkiej  do  ul.  Górnośląskiej  nazwę 
ul.  Szlak  Bursztynowy.  Lokalizację  ulicy  przedstawiono  na  mapie  stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Nadaje się rondu u zbiegu ulic: Częstochowskiej, Nowy Świat i Szlak Bursztynowy 
nazwę Rondo Klaudiusza Ptolemeusza. Lokalizację ronda przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Nadaje  się  rondu  u  zbiegu  ulic:  Polnej  i  Szlak  Bursztynowy  nazwę 
Rondo Celtyckie. Lokalizację ronda przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Nadaje  się  rondu  u  zbiegu  ulic:  Kresowej  i  Szlak  Bursztynowy  nazwę 
Rondo Rzymskie. Lokalizację ronda przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
nr 4 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.



Uzasadnienie
do uchwały  Nr LV/734/2010  Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie nadania nazw ulicy i rondom na terenie miasta Kalisza.

Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazw nowej drodze oraz trzem 
nowym rondom na niej powstających.  

I. Szlak  bursztynowy,  łączący  Imperium  Rzymskie  z  wybrzeżem  Morza 
Bałtyckiego,        w okresie swej największej świetności tj. I – II w. n. e. był  
głównym  szlakiem  nie  tylko  wymiany  handlowej  lecz  również  rozwoju 
technicznego,  społecznego,  intelektualnego       i  kulturowego.  Efekty 
istnienia traktu można odnaleźć do dziś w miastach przez które wędrowali 
kupcy od Akwilei  na  wybrzeżu  Adriatyku  przez  Lublane,  Ptuj,  Wiedeń, 
Budapeszt  a  w  Polsce  przez  Kraków,  Wrocław,  Kalisz,  Toruń  aż  do 
Gdańska. 

Potwierdzenie  położenia  Kalisza  wzdłuż  szlaku  bursztynowego  można  znaleźć 
w  dziele  „Geographia”  Klaudiusza  Ptolemeusza,  który  umieścił  na  mapie  „Kalisię” 
w połowie II w. n. e. Badania wykopaliskowe ujawniły na terenie Miasta Kalisza rozległe 
skupisko  osadnicze  oraz  wyroby  bursztyniarskie  wraz  z  narzędziami  do  ich  wyrobu, 
monety i inne wyroby rzemiosła rzymskiego. 
Historia  szlaku  bursztynowego  jest  dziś  synonimem  otwarcia  na  świat,  tradycji 
i  dziedzictwa  kulturowego  na  skalę  europejską.  Kalisz,  ze  swą  jakże  bogatą  i  długą 
historią, jest jednym z miast, które w sposób szczególny zasługują na upamiętnienie swej 
roli w historii regionu pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem.         
W świetle powyższych faktów nadanie nazwy „ul. Szlak Bursztynowy” nowej drodze 
wydaje się w pełni uzasadnione.

II. Na  odcinku  nowej  drogi  pomiędzy  ul.  Częstochowską  a  Górnośląską 
powstają trzy ronda, dla których zachodzi konieczność nadania nazw.

Nadanie rondom, usytuowanym w punktach przecięć ulicy Szlak Bursztynowy z ulicami: 
Częstochowską, Polną i Kresową, nazw – kolejno: „Rondo Klaudiusza Ptolemeusza”, 
„Rondo  Celtyckie”  i  „Rondo  Rzymskie” jest  przedsięwzięciem  spełniającym 
niezwykle ważną funkcję na rzecz ochrony i promocji spuścizny dziejowej Kalisza. 
Wydźwięk  nazw  wzmocniony  i  dopełniony  umieszczonymi  na  rondach  rzeźbami, 
odnosić się będzie do konkretnych zagadnień dziejowych Kalisza, a zabiegi te uczynią 
z nowo powstałych  elementów infrastruktury drogowej swoisty pomnik, upamiętniający 
ważne fakty zamierzchłej historii Kalisza.

1) Rondo Klaudiusza Ptolemeusza – upamiętniać będzie fakt wystawienia Kaliszowi 
przez aleksandryjskiego uczonego i filozofa najstarszej metryki  pisanej spośród 
wszystkich polskich miast – poprzez wspomnienie starożytnej Kalisii w II w. n. e. 
w dziele „Geographia” z zaznaczeniem jej na ówczesnej mapie świata, 

2) Rondo Celtyckie – upamiętniać będzie fakt istnienia na terenach dzisiejszej ziemi 
kaliskiej  kultury  Celtów,  którzy  mieli  fundamentalny  wkład  w  ujednolicenie 
obszaru kulturowego i rozwoju gospodarczego (np. rozwój handlu, mennictwo) 
na  tych  ziemiach.  Podkreślić  należy,  iż  Celtowie  byli  pierwszymi  strażnikami 
Szlaku Bursztynowego, 

3)  Rondo Rzymskie – symbolizować będzie związki początków Kalisza z kulturą 
starożytnego Rzymu, która docierała tu za sprawą Szlaku Bursztynowego, którym 



kupcy  znad  Adriatyku  podróżowali  po  złoto  północy  (bursztyn),  zostawiając 
tu  ślady  materialne  –  które  dziś  są  skarbem  znalezisk  archeologicznych  oraz 
splatając w ten sposób dzieje Kalisza z historią kultury europejskiej.

Szlak Bursztynowy jest, z racji swojej nazwy, idealnym miejscem do takiej a nie innej 
adaptacji powstałych na niej rond.
Korzystając z możliwości, które stwarza powstanie trasy bursztynowej oraz biorąc pod 
uwagę  uwarunkowania  historyczne,  nadanie  zaproponowanych  nazw:  „Rondo 
Klaudiusza  Ptolemeusza”,  „Rondo  Celtyckie”  i  „Rondo  Rzymskie” jest  w  pełni 
uzasadnione.

Realizacja inwestycji, tj. kontynuacja budowy trasy bursztynowej, zbiegła się z rokiem 
wielkiego jubileuszu, dlatego też mogła zostać wpisana w program działań „Jubileuszu 
Kalisia  18  i  pół”,  którego  celem  jest  właśnie  propagowanie  i  informowanie 
o dziedzictwie kulturowym Kalisza. 
Zatem powstanie ulicy oraz rond w tym miejscu i w tym czasie, oprócz fundamentalnego 
znaczenia  upamiętniającego  spuściznę  dziejową miasta,  jednocześnie  stanowić  będzie 
pamiątkę roku wielkiego jubileuszu, który sam w sobie był wydarzeniem bez precedensu 
w historii Kalisza.
Ponadto warto podkreślić, że artystyczna adaptacja rond, odnosząca się poprzez rzeźbę 
i nazwę do spuścizny dziejowej Kalisza jest rozwiązaniem innowacyjnym i pionierskim 
na  skalę  kraju,  co  również  nie  jest  bez  znaczenia  dla  promocji  Kalisza,  jako miasta, 
idącego z duchem czasu, chętnie wykorzystującego nowoczesne rozwiązania.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 1985r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.) (…).

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.










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

