
Zarządzenie Nr 339/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 20 maja 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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”:

1) Czesławie Krymarys;
2) Jerzemu Rybickiemu;

3) Włodzimierzowi Staszakowi;

4) Ryszardowi Tomaszkowi;

5) Andrzejowi Tylczyńskiemu;

6) Romanowi Żarneckiemu.

2.  Charakterystykę  uhonorowanych  osób  zawierają  załączniki  od  nr  1  do  nr  6  do
zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kalisza. 

§ 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 339/2022

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 maja 2022 r.

Czesława Krymarys

Czesława  Krymarys  mieszka  w  Kaliszu  i  jest  społeczniczką  działającą  na  rzecz  Osiedla
Rajsków i  całego  miasta.  Od  2011  roku  pełni  funkcję  Przewodniczącej  Rady  Osiedla
Rajsków. W tym czasie dała się poznać jako organizatorka imprez kulturalnych,  wydarzeń
integracyjnych  i  festynów,  ale  także  jako  osoba  niezwykle  dbająca  o dobrostan,  szeroko
pojętą infrastrukturę i komfort życia w tej okolicy.
Jej  kompetencje  organizatorskie  są  szczególnie  przydatne  w  pracy  na  rzecz  rajskowskiej
społeczności, której Czesława Krymarys jest oddana.

Była  inicjatorką  powstania  „Rajskiej  Polany”.  Dostrzegła  potencjał  tego  miejsca  i wraz
z zaangażowanymi  członkami  Rady,  mieszkańcami  i  mieszkankami  osiedla
zagospodarowała zaniedbaną  i  nieużytkowaną  dotychczas  przestrzeń  przy  Wale
Matejki. Na co  dzień  to  zaciszne  miejsce  odpoczynku  dla  pieszych  i  rowerzystów.  
Od 2012 roku organizowane są tam wydarzenia integrujące lokalną i miejską społeczność,
festyny  rodzinne,  koncerty  plenerowe,  majówki  czy  obchody  Dnia  Dziecka.  We
współpracy z mieszkankami  i  mieszkańcami  Osiedla  Rajsków  zadbała  również  
o  przestrzeń  dla  dzieci,  w  tym  plac  zabaw.  Przez  wiele  lat  to  właśnie  
pani  Czesława  Krymarys  wraz  z  mężem  Ryszardem  oraz  grupą  mieszkanek  
i mieszkańców osiedla, dbała o utrzymanie porządku na „Rajskiej Polanie”.

Czesława  Krymarys  potrafi  skutecznie  pozyskiwać  środki  potrzebne  do  realizacji  działań
na rzecz  Osiedla  Rajsków.  Wykorzystuje  możliwości  kaliskiego  budżetu  obywatelskiego,  a
w razie konieczności angażuje się w pozyskiwanie ich z innych źródeł. Dzięki jej inicjatywie,
w ramach  miejskiego  Programu  Budowy  Dróg  Osiedlowych,  wyremontowano  most  na
rzece Swędrni  oraz  przebudowano  ulicę  Rajskowską.  Dzięki  jej  staraniom  zainstalowano
oświetlenie  wzdłuż  ścieżki  pieszo-rowerowej,  biegnącej  Wałem  Matejki  od  Trasy
Bursztynowej  do  mostu  kolejowego.  Zadanie  zostało  zrealizowano  w ramach  Budżetu
Obywatelskiego.

W ten sposób pani Czesława Krymarys dopisała swoją historię do długiej  historii  naszego
miasta.  Nadszedł  czas,  by  podziękować  jej  za  pracę.  Przyznanie  Medalu  Honorowego
Przyjaciela Kalisza jest w pełni uzasadnione.

                                                                                                          Prezydent Miasta Kalisza
/…/

     Krystian Kinastowski 



Załącznik Nr 2
 do zarządzenia Nr 339/2022

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 maja 2022 r.

Jerzy Rybicki

Należy do elitarnego grona najwybitniejszych polskich pięściarzy,  których sukcesy złotymi
zgłoskami zapisały się na kartach historii  sportu polskiego,  kontynentalnego,  światowego,
a także olimpijskiego. W rywalizacji  krajowej sześciokrotnie sięgał po szarfę mistrza Polski
w latach  1974-1981.  Ponadto  dwukrotnie  był  wicemistrzem  naszego  kraju  (1976,1980).
Zdobył także brązowy medal MP w roku 1972. Na mistrzowskim ringu międzynarodowym
zdobył  dwukrotnie  brązowy  medal  championatu  Europy  w  latach  1975  i  1977,  a  także
brązowy  medal  mistrzostw  świata  w  1978  r.  Przede  wszystkim  jednak  Jerzy  Rybicki
wywalczył w 1976 r.  tytuł  mistrza olimpijskiego w 1976 r.  oraz  brązowy medal  olimpijski
w 1980 r. 

Dzięki  poważnemu  podejściu  do  swoich  obowiązków  nie  tylko  odniósł  wiele  ringowych
sukcesów,  ale  zakończył  swoją  karierę  bez  uszczerbku  na  zdrowiu.  Stał  się  żywym
przykładem na to, że boks nie musi  być sportem kontuzjogennym i nawet uprawiając go
na najwyższym  –  czyli  światowym  -  poziomie  wyczynowym  można  go  z powodzeniem
łączyć z podejmowaniem nauki na uczelni wyższej. 

Przez  całą  swoją  karierę  Jerzy  Rybicki  wyznawał  konieczność  przestrzegania  zasad  fair-
play  zarówno  w  sporcie,  jak  i  w  życiu  codziennym.  Przez  to  każdy  sukces,  każdy
wywalczony przez niego  medal  ma  wartość  najwyższą,  czyli  taką,  jaka  przyświecała
ideom  rywalizacji olimpijskich na Starożytnych Agonach w Grecji. 

Jako  szkoleniowiec  kadry  narodowej  i  olimpijskiej  Jerzy  Rybicki  ma  swój  niepodważalny
udział  w  osiągnięciach  polskich  pięściarzy,  do  których  należą  medale  ME  –  Dariusza
Czenija (srebrny),  Krzysztofa  Wróblewskiego  (brązowy),  Roberta  Ciby  (brązowy),  Rafała
Rudzkiego  (brązowy)  oraz  Andrzeja  Gołoty  (brązowy,  1989),  Jana  Dydaka  (brązowy)
i   Roberta  Budy (brązowy,  1991),  Jacka  Bielskiego (złoty)  i  Roberta  Ciby  (srebrny,  1993),
medale  MŚ  Krzysztofa  Wróblewskiego  (1989)  oraz  brązowy  medal  olimpijski  Wojciecha
Bartnika (1992). 

W  dotychczasowej  historii  kaliskiego  pięściarstwa  Jerzy  Rybicki  zapisał  się  nie  tylko
fantastycznymi  pojedynkami  z  zawodnikami  z  najstarszego polskiego grodu.  Wielokrotnie
bowiem bywał  – jako gość honorowy – na najważniejszych imprezach bokserskich,  które
rozgrywane  były  w  Kaliszu,  jak  chociażby  Mistrzostwa  Polski  Seniorów,  czy  kilka  edycji
turniejów  poświęconych  pamięci  jednego  kaliskiego  olimpijczyka  w  szlachetnej
szermierce  na  pięści,  czyli  Tadeusza  Grzelaka.  Obecność  Jerzego  Rybickiego  na  tych
zawodach  –  jako  mistrza  olimpijskiego  –  w  należyty  i  godny  sposób  podkreśla  rangę
kaliskich  zmagań  i stanowi  niepowtarzalny  element  motywacyjny  dla  startujących
zawodników,  by zaprezentować  się  z  jak  najlepszej  strony,  co implikuje  ich rozwój.  Sam
zresztą Jerzy Rybicki  nigdy nie krył swojej  sympatii i  szacunku dla kaliskich pięściarzy, jak
i dla samego  miasta  Kalisza,  do  którego  wciąż  chętnie  przyjeżdża,  reprezentując
najświetniejsze lata polskiego pięściarstwa. 



Swoją  życiową  postawą  i  podejmowanymi  działaniami  –  jako  zawodnik,  szkoleniowiec,
prezes  PZB  –  Jerzy  Rybicki  wciąż  udowadnia,  że  wyznawanie  i  realizowanie
prospołecznych wartości jest nie tylko możliwe w praktyce, ale pozwala także na sięganie
po wyniki stanowiące marzenie milionów sportowców z całego świata.

Przyznanie  tytułu  „Honorowy  Przyjaciel  Kalisza”  Jerzemu  Rybickiemu,  który  swoją
obecnością  na  zawodach  pięściarskich  nad  Prosną  wciąż  dodaje  blasku  ringowej
rywalizacji, jest w najwyższym stopniu uzasadnione.

                                                                                                                    Prezydent Miasta Kalisza
 /…/

 Krystian Kinastowski 



Załącznik Nr 3
 do zarządzenia Nr 339/2022

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 maja 2022 r.

Włodzimierz Staszak

Dowódca  JS  4141  ZS  Strzelec  w  Kaliszu,  do  2019  roku  był  Komendantem  Obwodu
Wielkopolskiego  Związku  Strzeleckiego  Strzelec.  Jest  organizatorem  wyjazdów  na
uroczystości  państwowe  z  okazji  świąt  narodowych,  rocznic,  pogrzebów,  od  1998  jest
aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zorganizował  wyjazd   środowisk  patriotycznych  i  organizacji  proobronnych  pn.  „Z  Ziemi
Polskiej  do  Włoskiej”  na  uroczystości  państwowe,  które  odbyły  się  na  Cmentarzu
Wojennym na Monte Cassino w 2019 roku.
Uczestniczył  w  uroczystościach  75.  Rocznicy  Wyzwolenia  Bredy,  gdzie  tworzył
dokumentację zdjęciową.  Była  ona  wykorzystana  do  stworzenia  albumów
pamiątkowych, które  otrzymał  m.in.  Prezydent  RP  Andrzej  Duda.  Jego  materiały  zostały
też wykorzystane przy zapowiedzi wizyty Prezydenta RP  na Monte Cassino w 75. rocznicę
zwycięskiej bitwy.

Od  kilku  lat,  w  dniu  Narodowego  Święta  „Żołnierzy  Wyklętych”  współorganizuje
uroczystości na Powązkach w ramach działalności Klubu Czerwone Berety. 
Dwukrotnie brał  udział  w wymianie  krzyży  brzozowych na „Łączce” w 2018 i  2021 roku,
często  uczestniczy  w  akcjach  sprzątania  mogił  powstańczych  na  warszawskich
Powązkach, a w 2020 i 2021 roku należał do Pocztu Sztandarowego Związku Powstańców
Warszawskich 1 Sierpnia przy Pomniku Gloria Victis w trakcie uroczystości państwowych.

Organizuje  akcję  „Kalisz  Swoim  Bohaterom”,  od  4  lat  koordynuje  akcję  paczek
świątecznych dla  kaliskich  weteranów,  wielokrotnie  uczestniczył  w  akcjach  pomocy
i wsparcia weteranów powstania warszawskiego.

Współpracuje  z  Fundacją  Walkiria,  zajmującą  się  zabezpieczeniem  budowli  militarnych
z okresu  II  Wojny  Światowej.  W  ramach  tej  współpracy  wielokrotnie  brał  udział
w odkopywaniu  polskich  schronów  bojowych  Przedmościa  Kalisz,  Przedmościa  Koło.
Pozyskiwał  i  nieodpłatnie  przekazywał  artefakty  do  Izy  Pamięci  Przedmościa  Kalisz,  Izby
Tradycji  i  GRH 25 Dywizji  Piechoty w Cekowie,  Muzeum Stowarzyszenia  Byłych Żołnierzy
Wojsk  Powietrzno-Desantowych  „Czerwone  Berety”  w  Łodzi,  zorganizował  zbiórkę
książek, które  wzbogaciły  księgozbiory  m.in.  biblioteki  Akademii  Marynarki  Wojennej,
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. 

Był  współzałożycielem społecznego komitetu budowy obelisku w Piskorach,  mającego na
celu  upamiętnienie  nieznanego  powstańca  styczniowego,  jest  współinicjatorem
corocznych spotkań  przy  mogiłach  żołnierzy  września  w  Puszczy  Kampinoskiej
(obejmującej sprzątanie, odnawianie i upamiętnianie bohaterów). 
Przy  współudziale  Włodzimierza  Staszaka  gmina  Ceków  podpisała  umowę  partnerską
z Piedimonte San Germano we Włoszech. 
        



Współinicjator  i  współzałożyciel  Stowarzyszenia  Rezerwistów  Marynarki  Wojennej.
Corocznie,  przed  1  listopada,  organizuje  sprzątanie  mogił  żołnierskich  na  Cmentarzu
Wojskowym w Kaliszu.

Honorowy  Dawca  Krwi,  oddał  50  litrów  krwi  pełnej.  Organizator  i  koordynator  wielu
otwartych  akcji  poboru  krwi.  Skutecznie  pozyskuje  środki   finansowe  oraz  wsparcie
rzeczowe od  sponsorów  na  działalność  PCK.  Fundator  upominków  dla  krwiodawców,
twórca grafik  promujących  honorowe  krwiodawstwo  oraz  ideę  czerwonokrzyską,
założyciel i administrator fanpage OR PCK w Kaliszu.

Współorganizator  imprez  integracyjnych  dla  krwiodawców:  zawody  wędkarskie,
grzybobranie,  rajd rowerowy. Organizator zbiórki  czekolad od honorowych dawców krwi,
w trakcie  której  zebrano  i  przekazano  około  300  kg  czekolad  dla  Domu  Wsparcia
Powstańców  Warszawskich  Nowolipie  22,  DPS-u  w  Kaliszu,  Fundacji  Odmrozić  Serca
(domy dziecka),  Przylądka Dobrej  Nadziei,  Paczuszki  dla  Maluszka,  Świątecznej  Paczki  dla
dzieciaka  od  strażaka,  Domu  Wsparcia  Samotnej  Matki  w  Odolanowie.  Dokumentuje
i upublicznia  działalność  OR  PCK  w  Kaliszu.  W  trakcie  pandemii  przeprowadził
kilkukrotnie ozonowanie pomieszczeń noclegowni, ogrzewalni i siedziby PCK w Kaliszu. 

Członek wielu organizacji społecznych:
Stowarzyszenia Klub Byłych Żołnierzy  Wojsk Powietrzno Desantowych „Czerwone Berety”
w Łodzi - pełnomocnik ds. promocji i mediów
Stowarzyszenia Rezerwistów Marynarki Wojennej - komisja rewizyjna
OSP GRS Strażacy Wspólnie Przeciwko Białaczce - członek
Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków - członek
Stołeczne Środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej - członek
Polski  Czerwony  Krzyż  -  zastępca  prezesa  Zarządu  OR  PCK  w  Kaliszu,  przewodniczący
Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przy OR PCK w Kaliszu.

Współorganizował i  organizował sprzątanie Prosny. Od 25 lutego br. bierze czynny udział
w organizowaniu pomocy dla Ukrainy.

                                                                                                                    Prezydent Miasta Kalisza
   /…/

  Krystian Kinastowski 



Załącznik Nr 4
 do zarządzenia Nr  339/2022

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 maja 2022 r.

Ryszard August Tomaszek

Jako  właściciel  Przedsiębiorstwa  Produkcji  Chłodniczej  „Augusto”  -  w latach
funkcjonowania Spółki  -  czynnie  uczestniczył  w  inicjatywach  władz  miasta  Kalisza,
dofinansowując  imprezy  oraz  wydarzenia  dla  dzieci  i  młodzieży.  Firma  „Augusto”
nawiązywała  także  współpracę  ze  szkołami,  chętnie  udostępniając  zakład  do  zwiedzania
uczniom, zapoznając ich ze specyfiką produkcji lodów, problemami logistyki czy marketingu. 

Ryszard  August  Tomaszek  wielokrotnie  był  doceniany  przez  władze  Miasta  Kalisza
zostając laureatem  konkursu  Kaliszanina  Roku  w  latach  1995,  1996,  1997.  Dzięki
Przedsiębiorstwu  Produkcji  Chłodniczej  „Augusto”  miasto  Kalisz  było  rozpoznawalne
w całej Polsce.  Przez  lata  marka Augusto  wywodząca  się  z  Kalisza  wprowadziła  na  rynek
wiele produktów  oraz  zdobyła  liczne  nagrody  m.in. Dobra  Marka,  Jakość  Roku,  czy
Najlepszy Produkt. 

Firma  „Augusto”  prowadzona  przez  Ryszarda  Augusta  Tomaszka  uczestniczyła  w życiu
miasta przede  wszystkim  na  płaszczyźnie  sportowej.  Drużyna  kaliskich  siatkarek
„Augusto” znana  była  kibicom  w  kraju  i  za  granicą  od  roku  1995,  kiedy  to  awansowała
do ekstraklasy. Zespół z Kalisza triumfował w sezonach 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999
w rozgrywkach  ogólnopolskich  zdobywając  Mistrzostwa  Polski  oraz  Puchary  Polski,
a także na arenie  międzynarodowej  reprezentując  miasto  Kalisz  w  najbardziej
prestiżowych rozgrywkach  w Europie.  Dzięki  tym  wydarzeniom  sportowym,  miasto  Kalisz
było stolicą siatkówki. Klub z Wielkopolski został mistrzem I ligi  w sezonie 2017/2018 i  po
blisko dziesięciu latach kaliska siatkówka wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej. 

Pan  Ryszard  August  Tomaszek   za  zasługi  na  rzecz  miasta  na wielu  płaszczyznach,
w pełni zasługuje na wyróżnienie Medalem Honorowego Przyjaciela Kalisza.

                                                                                                                 Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski 



Załącznik Nr 5
 do zarządzenia Nr 339/2022

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 maja 2020 r.

Andrzej Tylczyński

Jest  absolwentem  Wydziału  Filozoficzno-Historycznego  Uniwersytetu  Wrocławskiego
(dyplom  w  specjalności:  praca  kulturalno-oświatowa).  Całe  swoje  zawodowe  życie
związany był  z  Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Kaliszu,  w  którym  pracował  jako  główny
specjalista w Dziale Artystycznym. 

Od  roku  1994  był  szefem  artystycznym  Międzynarodowego  Festiwalu  Artystycznych
Działań Ulicznych „La Strada”. Dzis jest gościem honorowym festiwalu. Od roku 1998 jako
scenarzysta i reżyser realizuje plenerowe widowiska pt. Misterium Męki Pańskiej w Kaliszu
i okolicznych miejscowościach. 

Kilkakrotnie  tworzył  scenariusze  plenerowego  widowiska  „Noc  Świętojańska”
w Gołuchowie. W  roku  2008  wziął  udział  w  międzynarodowym  projekcie  „Statek
komediantów” (rejs z Moskwy do Sankt Petersburga z okazji 300-lecia powstania miasta). 
W  roku  2012  zasiadał  w  Jury  II  Międzynarodowego  Festiwalu  Klownów  „Klownada”  –
Odessa (Ukraina). 

Jest  współautorem  cyklu  imprez  pn.  „Kalendarium  polskie”  oraz  współautorem
międzynarodowego  projektu  wyszehradzkiego  „Gateway  to  La  Strada  –  Brama  do  La
Strady” (od  roku 2012).  W 2013 roku został  nagrodzony przez Prezydenta  Miasta Kalisza
z okazji XX-lecia festiwalu „La Strada”.

Publikował artykuły w lokalnej prasie kaliskiej: „Roczniku Kaliskim” (artykuł o cyklu imprez
„Kalendarium  polskie”),  „Kalisii  Nowej”  („XX  lat  kaliskiego  Sacrosongu”).  Przygotowywał
wydawnictwa: „Misterium Pasyjne w Kaliszu w latach 1998 - 2006” (CKiS, Kalisz 2007), „La
Strada news” – magazyn teatru ulicznego w Polsce i Europie. 

Cykl  jego wierszy  pt  „Listy  z  Kalisza”  został  opublikowany w zbiorze  „Kalisz  w bursztynie
poezji” w 2012 r.

Andrzej  Tylczyński  jest  osobą,  która  poprzez  swoją  pracę,  zaangażowanie  i  twórczość
przyczyniła  się  do  upowszechniania  kultury,  animowania  różnych  środowisk  związanych
z kulturą, popularyzowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. W roku 2019 przeszedł na
emeryturę, pomimo tego czynnie organizuje ważne regionalnie wydarzenia kulturalne.

                                                                                                                   Prezydent Miasta Kalisza
 /…/

  Krystian Kinastowski 



Załącznik Nr 6
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Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 maja 2022 r.

Roman Żarnecki

Roman  Żarnecki  jest  prezesem  Fundacji  Chrześcijański  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
CHOPS w Kaliszu  i  inicjatorem  jej  powstania.  Sam  siebie  nazywa  nie  prezesem,
a wolontariuszem nr 1. Numer jeden, bo jest pierwszy do pracy, do każdego wyzwania, do
niesienia pomocy.  Wokół siebie skupia kilkudziesięciu wolontariuszy,  którzy regularnie od
kilku  lat  służą  mieszkańcom  Kalisza.  Wielu  z  obecnych  wolontariuszy  to  osoby,  które
jeszcze niedawno  były  podopiecznymi  fundacji  i  korzystały  z  pomocy.  Właśnie  to  jest
główną zasadą  działalności  Romana  Żarneckiego  –  pokazywać  ludziom,  że  bez  względu
na sytuację, w  której  się znajdują, mają coś, co mogą ofiarować innym. 

Jeszcze  przed  założeniem  fundacji  Roman  Żarnecki  zbierał  dary  (odzież,  jedzenie)
i rozdawał  potrzebującym.  W  ramach  działania  fundacji  bardzo  rozwinął  zakres  pomocy
materialnej.  W  tej  chwili  Fundacja  CHOPS  regularnie  rozdaje  potrzebującym
mieszkańcom Kalisza  odzież,  meble,  jedzenie,  pomaga  również  wykupić  receptę,  opał,
załatwić  sprawy  urzędowe,  prawne  itp.  Regularnie  z  takiej  pomocy  korzysta  od
kilkudziesięciu  do  nawet  ponad  stu  osób  tygodniowo.  Poza  tym  fundacja  prowadzi
świetlicę dla dzieci, organizuję im wolny czas, wydaje posiłki. 

W  okresie  pandemii,  dzięki  inicjatywom  Romana  Żarneckiego,  wolontariusze
fundacji aktywnie  pomagali  osobom  indywidualnym,  a  także  instytucjom  miejskim  (Dom
Pomocy Społecznej).  Właśnie  w pierwszym roku pandemii  Roman  Żarnecki  zorganizował
dożywianie  seniorów,  osób  chorych,  samotnych,  które  miały  problem  z  codziennym
funkcjonowaniem. Ciepłe posiłki  były bezpłatnie dowożone trzy razy w tygodniu.  W 2021
roku  wydano  łącznie  4697  dwudaniowych  posiłków.  W  roku  2022  fundacja  kontynuuje
akcję  bezpłatnych  posiłków,  choć  w  mniejszym  zakresie.  Osoby,  które  są  w  stanie
samodzielnie  przyrządzić  posiłek,  otrzymują  paczki  żywnościowe.  Co  niedzielę
wolontariusze pozyskują od producentów warzyw około 500 kg produktów, które rozdają
podopiecznym. 

Działalność  Romana  Żarneckiego  jako  prezesa  Fundacji  CHOPS  jest  znana
mieszkańcom Kalisza również dzięki imprezom świątecznym organizowanym dla kaliszan. 
W 2019 r. Roman Żarnecki zorganizował śniadanie wielkanocne przy ulicy Jabłkowskiego. 
W kolejnych latach,  z  racji  pandemii,  paczki  ze  świątecznym śniadaniem były  rozwożone
bezpośrednio  do  domów  osób  potrzebujących.  W  2021  r.  fundacja  obdarowała  w  ten
sposób  ponad  700  osób.  Podobne  paczki  żywnościowe  były  organizowane  co  roku  na
święta Bożego Narodzenia. 

W  ostatnim  roku  Roman  Żarnecki  podjął  się  organizacji  kolacji  wigilijnej.  Kolacja
odbyła  się  24  grudnia  w  hali  Arena.  Przy  wspólnym  stole  zasiadło  wówczas  około  300
osób. 
W  2021  r.  Roman  Żarnecki,  wraz  z  firmą  Winiary,  uruchomił  w  Kaliszu  profesjonalną
jadłodzielnię - miejsce, które sprawia, że kaliszanie dzielą się jedzeniem. 

W  ostatnim  czasie  Roman  Żarnecki  zajął  się  również  pomocą  uchodźcom
z Ukrainy. Dzięki wsparciu ludzi biznesu Roman Żarnecki wraz z wolontariuszami stworzyli
domy,  w których  obecnie  przebywa  około  100  kobiet  z  dziećmi.  Wielu  uchodźców
znalazło  i znajduje  w  prowadzonej  przez  niego  fundacji  pomoc  nie  tylko  materialną,  ale



również emocjonalną. Organizowane są działania integracyjne, eventy jak choćby utworzenie
flag  Polski  i  Ukrainy  na  Głównym  Rynku,  w  którym  wzięło  udział  ok.  600  osób.
Takie działania pokazują Kalisz od jak najlepszej strony. 
Roman  Żarnecki  jest  osobą,  która  zasługuje  na  zauważenie  i  docenienie.  która  inspiruje
kaliszan do pomagania i zmienia nasze miasto na lepsze. 

                                                                                                                    Prezydent Miasta Kalisza
     /…/

    Krystian Kinastowski  


