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Odpowiedź na interpelację z 31.12.2020
w sprawie upamiętnienia historii 30 lat samorządu Kalisza

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na Pani interpelację informuję, że trzydziestolecie kaliskiego samorządu było dla 
mnie bardzo ważną rocznicą. Planowaliśmy znaczące jej obchody, powiązane ze Świętem Miasta 
Kalisza. Pandemia sprawiła, że realizacja tego planu nie była możliwa. Zaznaczyliśmy jednak ten 
jubileusz w sposób, który w tym trudnym czasie był dostępny. W Dzień Samorządu Terytorialnego, 
27 maja 2020 roku, na stronie internetowej Miasta Kalisza zamieszczony został artykuł, opisujący 
historię, ważne momenty i zmiany w samorządzie, zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak 
i naszej kaliskiej. Tekst ten został także zauważony i wykorzystany przez kaliskie media. 

Na Pani wniosek, w zakładce Miasto/historia samorządu zamieszczone zostały archiwalne 
artykuły, podsumowujące 20 i 30 lat samorządu, lista wszystkich znanych włodarzy, począwszy od 
roku 1264 oraz lista radnych z podziałem na kadencje. W zakładce Miasto/nagrody i wyróżnienia, 
wymienieni są Honorowi Obywatele oraz wiele innych osób, które zapisały się złotą czcionką w 
historii naszego miasta. Informacje te będą na bieżąco uzupełniane.

Warto przypomnieć też o wielkiej pracy, jaka już została wykonana w celu upamiętnienia historii 
kaliskiego samorządu: dawna przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Przybył i były prezydent 
miasta Wojciech Bachor wydali książkę pt. "Służąc Wspólnocie 1990 - 2010", której tematem była 
20. rocznica samorządu terytorialnego. 

W załączeniu przekazuję informacje na temat trzydziestolecia samorządu terytorialnego, które 
znajdują się na stronie kalisz.pl oraz materiały fotograficzne dokumentujące obchody poprzedniej 
okrągłej rocznicy – dwudziestolecia samorządu terytorialnego. 
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Interpelacja 
w sprawie upamiętnienia historii 30 lat samorządu Kalisza 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

2020 rok to jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego. 27 maja obchodziliśmy Dzień 

Samorządu Terytorialnego, który ustanowiony został w 2000 roku przez Sejm RP. Data święta jest 

nieprzypadkowa, ponieważ jest to rocznica pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 

maja 1990 roku. Samorządy przez 30 ostatnich lat zmieniały się.  1 stycznia 1999 roku zamiast 49 

województw, na mapie Polski pozostało tylko 16. Od ponad 20 lat mamy 3-stopniową strukturę 

podziału terytorialnego. Niewątpliwie ważnym punktem w rozwoju samorządu były wybory 

samorządowe w 2002 roku. Wówczas pierwszy raz mieszkańcy sami mogli wybrać wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast.  

Reformy samorządowe jeszcze bardziej uaktywniły działalność społeczną mieszkańców. 

Mieszkańcy znają swoje prawa i chcą z nich korzystać; decydują o swoim mieście poprzez udział w 

wyborach, aktywność w radach osiedlowych i sołeckich, licznych fundacjach i stowarzyszeniach, czy też 

biorąc udział w głosowaniach przy budżetach obywatelskich.  

Kalisz, na przestrzeni ostatnich 30 lat, może pochwalić się pracą pięciu Prezydentów, 

osiemnastu Wiceprezydentów oraz kilkudziesięciu Radnych Miejskich. Możemy także poszczycić się 

wieloma osobistościami, które zapisały się w historii miasta, a którym przyznano medale m. in. 

Honorowego Obywatela, Przyjaciela czy Zasłużonego dla Miasta. Kalisz wśród swych mieszkańców 

posiadał i posiada wielu utalentowanych  mistrzów i osobowości świata nauki, kultury czy sportu.  

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o umieszczenie na stronie 

internetowej miasta historii 30 lat samorządu Kalisza (w przyszłości - przy okazji kolejnych rocznic, ten 

materiał mógłby zostać wykorzystany do wydania pozycji książkowej, np. w postaci albumu lub kroniki, 

upamiających wszystkie lata Samorządu Terytorialnego). Potencjalnymi pozycjami jakie mogłaby 

zawierać są na przykład: historia zmian, rozwój aktywności mieszkańców, poczet prezydentów, ich 

zastępców, radnych, zasłużonych dla miasta (wraz z krótką biografią).   

Z uwagi na sytuację epidemiczną panującą w mijającym właśnie roku, nie było zbyt wielu 

możliwości  uczczenia jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego. Warto więc choć w ten skromny 

sposób zwrócić uwagę mieszkańców na zmiany, jakie następowały w naszym mieście na przestrzeni 

ostatnich 30 lat. 
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