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RAPORT - Współpraca zagraniczna Kalisza w 2007 r.
wydarzenia do 20.11.2007
• 20.02- 22.02.2007 w Hamm (RFN) przebywała na obchodach święta tego miasta partnerskiego
oficjalna delegacja władz Kalisza ; radni Włodzimierz Muth i Paweł Gołębiak,
• 28.02 – 03.03.2007 Wizyta delegacji Komitetu Miast Partnerskich Kalisz z Preston (W.Brytania) w
Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Tematyka : współpraca z miastem Preston w zakresie rozwiązywania
problemów Kalisza w obszarze rewitalizacji oraz poszukiwania inwestorów brytyjskich dla naszego
miasta.
Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Kaliszu – wzbogacenie biblioteki
szkolnej o literaturę anglojęzyczną (przewidywane są 3 transze),
• 22.03 – 24.03.2007 Wizyta 5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego z Heerhugowaard (Holandia) w
Kaliszu. Wizyta dotyczyła przede wszystkim zagadnień kultury i sztuki. Delegacja odwiedziła Teatr
Tańca Współczesnego „Alter” oraz ośrodek „Caritas”,
• 2.04 -4.04.2007 Udział przedstawicieli Heerhugowaard w II. Warsztatach na temat „Zespół zaburzeń
autystycznych.” Warsztaty prowadzili fachowi terapeuci z Holandii, którzy od kilku lat wspierają
działania rodziców dzieci autystycznych i nauczycieli z terenu Kalisza i okolic w ramach współpracy
obu miast partnerskich: Heerhugowaard i Kalisz,
• 10.04 – 15.04.2007 w Erfurcie (RFN) przebywała grupa młodzieży z Państwowego Studium
Animatorów Kultury w Kaliszu (5 słuchaczy Studium + 1 opiekun) . Grupa uczestniczyła w
dorocznych Międzynarodowych Warsztatach Teatralnych Miast Partnerskich Erfurtu,
• 11.04 – 13.04 2007 w Kolonii (RFN) przebywał Wiceprezydent Daniel Sztandera, który wspólnie
z Zastępcą Prezydenta Ostrowa Wlkp. Wojciechem Czarneckim prezentował ofertę gospodarczą (w
tym inwestycyjną) obu miast na dorocznym Salonie Gospodarczym – imprezie zorganizowanej
przez Wydział Handlu, Promocji i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii dla niemieckich
przedsiębiorców, inwestorów i sfer finansowych,
• 24.04.- 26.04. 2007 przebywał w Kaliszu z oficjalną wizytą Nadburmistrz Hamm (RFN) p. Thomas
Hunsteger – Petermann w towarzystwie szefa swej kancelarii p.Andreasa Esta. Niemieccy goście
zwiedzili miasto oraz przeprowadzili z Prezydentem Miasta Kalisza rozmowy, których celem było
poszerzenie kontaktów partnerskich m.in.w dziedzinie wymiany kulturalnej, młodzieżowej oraz
wymiany doświadczeń w zakresie pracy urzędów miejskich jak np. wymiana stażystów, fundusze
europejskie, sprawy społeczne (zagrożenia środowisk młodzieży, profilaktyka uzależnień), edukacja
(partnerstwa szkół),
• 18.05 – 20.05.2007 w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) delegacja władz Kalisza :Wiceprezydent
Jacek Konopka i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Grzegorz Sapiński uczestniczyła na
zaproszenie w obchodach święta tego miasta partnerskiego. Prezentowane były też fotografie
Kalisza podczas urządzanej z tej okazji w Kamieńcu międzynarodowej wystawy fotograficznej miast
partnerskich,
• 7.06 – 10.06.2007 w Martinie (Słowacja) delegacja władz Kalisza : Wiceprezydent Tadeusz
Krawczykowski, radna Barbara Wrzesińska i naczelnik WE Mariusz Witczak) uczestniczyła na
zaproszeni w uroczystościach z okazji święta tego miasta partnerskiego,
• 9.06.2007 Udział holenderskiej drużyny piłki ręcznej w Turnieju Piłki Ręcznej Oldboyów w Kaliszu
• 11.06. – 17.06.2007 w obchodach Święta Miasta Kalisza uczestniczyły delegacje oficjalne miast
partnerskich: Kamieńca Podolskiego (Ukraina) z Z-cą Mera p. O. Demczukiem na czele, Martina

(Słowacja) z szefem Urzędu Miejskiego p. K. Katinovą, Heerhugowaard (Holandia) z burmistrzem
p. Hanem ter Heegde , Hamm (RFN) z radnymi Schwenneckerem i Schulte, Erfurtu (RFN) z Z-cą
Nadburmistrza Dieterem Hagemannem, Preston (W. Brytania) z burmistrz Panią Christie Abram i
Hautmont (Francja) z Panią H. Tondeur (Przewodniczącą Komitetu Hautmont-Kalisz) na czele,
• 19.06. – 20.06.2007 w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) przebywał kaliski listonosz p. Roman
Wesołowski, który liczącą ponad 2000 km trasę do - i z Kamieńca pokonał na rowerze przywożąc
„Przesłanie Przyjaźni z Kalisza” od Rady Miejskiej i Prezydenta do mieszkańców tego ukraińskiego
miasta partnerskiego. Wyczyn ten spotkał się z dużym uznaniem i zainteresowaniem,
• 28.06 – 01.07.2007 Wizyta grupy uczniów kaliskich szkół w Haumont (Francja) w celu uczestnictwa
w II. Francusko-Polskiej Olimpiadzie Miast Partnerskich,
• 05.07. – 08.07.2007 przebywała w Kaliszu 33-osobowa grupa członków Internationaler Club Hamm.
Goście zwiedzili Kalisz i okolice interesując się rozbudową miasta, a także zabytkami i walorami
turystycznymi. Spotkali się także z Wiceprezydentem Kalisza Danielem Sztanderą oraz Komitetem
Miast Partnerskich. W rezultacie tej wizyty I.C.H. wspólnie z działającym w Hamm
Stowarzyszeniem „Kulturbruecke Hamm-Kalisz” wystąpił do władz o nazwanie jednej z ulic w
centrum tego miasta partnerskiego nazwą związaną z Kaliszem,
• 19.07. – 22.07.2007 w 8.Międzynarodowym Turnieju Miast Partnerskich Erfurtu uczestniczyła
drużyna z Kalisza : 12 graczy, 2 trenerów i kierownik sportowy. Kalisz reprezentowała w tym roku
drużyna juniorów KKS „Włókniarz”,
• 21.07. – 30.07.2007 kaliscy listonosze Roman Wesołowski i Michał Kobyłka odbyli z okazji 750lecia lokacji Kalisza wyprawę rowerową na trasie Kalisz-Martin (Słowacja) –Kalisz (około 900 km).
Wyprawa spotkała się z dużym zainteresowaniem tak mediów polskich i słowackich, jak i ze strony
mieszkańców obu miast partnerskich,
• 07.08.2007 Wiceprezydent Daniel Sztandera, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Ryszard Bieniecki
oraz naczelnik Wydz. Inwestycji i Rozbudowy Miasta Andrzej Szajdziński przebywali w
Brandenburgu (RFN) na spotkaniu z przedstawicielami niemieckiej firmy GFM – w sprawie
przewidywanej budowy aquaparku w naszym mieście,
• 10.08. – 13.08.2007 w Erfurcie (RFN) Prezydent Miasta Kalisza przebywał z wizytą oficjalną na
zaproszenie nowego tamtejszego Nadburmistrza p. Andreasa Bauseweina,
• 16.09.- 22.09. w Krzemieńcu (Ukraina) przebywała grupa młodzieży i nauczycieli III. LO w ramach
kontaktów z tamtejszą szkołą średnią,
• 01.10.- 07.10.2007 w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) przebywała 14-osobowa grupa młodzieży
i nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 7 – w ramach europejskiego projektu mającego na celu kontakty
młodzieży polskiej i ukraińskiej,
• 3.10. – 7.10.2007 w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) przebywała na zaproszenie tamtejszych władz i
środowisk twórczych grupa kaliskich twórców- plastyków, którzy wspólnie z twórcami
kamienieckimi zorganizowali wspólny plener malarski w malowniczym otoczeniu zabytków i
pejzażu Kamieńca i jego okolic,
• 5.10 – 7.10.2007 w Berlinie na zaproszenie tamtejszego zaprzyjaźnionego klubu wioślarskiego RC
Tegel dwudziestu zawodników kaliskiego KTW uczestniczyło w 78.Międzynarodowych
Długodystansowych Regatach Wioślarskich „W poprzek Berlina”,
• 7.10.2007 w XXVII. Biegu Ulicznym im. Klaudiusza Ptolemeusza uczestniczyli na zaproszenie
kaliskich organizatorów biegacze z partnerskiego Martina (Słowacja) - 4 osoby,
• 08.10. – 10.10. 2007 w Osnabrück (RFN) przedstawiciel Wydz. Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejksiego uczestniczył w międzynarodowej konferencji

„Wdażanie prawnej ramowej dyrektywy Unii Europejskiej i jej oddziaływanie na układ komunalny,
a problematyka postępowania przy usuwaniu ścieków i osadów ściekowych”. Wyjazd nastąpił z
inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ; koszt zgłoszenia 50 € i przejazdu pokrył Urząd
Miejski w Kaliszu,
• 08.10 – 11.10.2008 w Erfurcie (RFN) na zaproszenie Z-cy Nadburmistrza tego miasta p. Dietera
Hagemanna przebywała z wizytą studyjną Pani dr med. Elwira Krystkowiak – Sarzyniec, specjalista
medycyny ratunkowej – Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP. Zapoznała się z
funkcjonowaniem ratownictwa medycznego w Erfurcie, także w aspekcie działań o charakterze
pomocy dla ofiar katastrof i innych zdarzeń, które wymagają interwencji wyspecjalizowanych służb
ratownictwa - Straży Pożarnej,
• 14. 10. -23 .10.2007 Wizyta studyjna asystentki wiceburmistrza Heerhugowaard p. Natasji Loth w
Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Wizyta miała na celu zapoznanie się ze strukturą urzędu, sposobem
załatwiania spraw oraz współpracą międzynarodową,
• 15.10. – 17.10.2007 dyrektor III LO i 2 nauczycieli przebywali w Martinie (Słowacja) w celu
nawiązania współpracy z tamtejszym liceum,
• 19.10.- 23.10.2007 przebywało w Kaliszu 5 młodych nauczycielek –słuchaczek Studienseminar w
Hamm (odpowiednik ODN), 2 wykładowców tego ośrodka dokształcania i przew. Stowarzyszenia
„Kulturbruecke Hamm -Kalisz” p. Ulrich Kroker. Pobyt na zaproszenie Wydziału Pedagogiczno –
Artystycznego UAM miał na celu zapoznanie niemieckich gości z działalnością uczelni w zakresie
kształcenia nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz uzgodnienie wspólnych przedsięwzięć
współpracy z Wydziałem , Państwową Wyższą Szkołą Zawodową , a także w zakresie zwiększenia
wymiany kulturalnej Hamm – Kalisz,
• 21.10. – 25.10.2007 Wizyta w Heerhugowaard dyrektora i 2 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 10 oraz
dyrektora i 2 nauczycieli Specjalnego Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu . Wyjazd miał
charakter szkoleniowy; tematyka : praca z dziećmi autystycznymi i słabo słyszącymi oraz
zapewnianie im miejsc pracy po ukończeniu specjalistycznej szkoły,
• 22.10. – 23.10.2007 przebywała w Kaliszu 40 - osobowa grupa młodzieży z Izraela-głównie ze
środowisk, które mają związki rodzinne (pochodzenie przodków) z naszym miastem. Grupie
towarzyszyli pp. Hana i Józef Rosenfeldowie, którzy od lat z wielkim zaangażowaniem starają się o
upamiętnienie dawnej obecności społeczności żydowskiej w naszym mieście jak i organizowanie
pobytu i spotkań młodzieży izraelskiej w Kaliszu. Podobnie jak w latach ubiegłych młodzi
Izraelczycy spotkali się ze swymi rówieśnikami z III LO im. M. Kopernika ,
• 7.11. -10.11.2007 Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kaliszu : Sekretarza Miasta
, Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej oraz inspektora Biura Promocji i Współpracy
Międzynarodowej w Urzędzie Miejskim w Heerhugowaard (Holandia). Wizyta miała na celu
zapoznanie się ze strukturą urzędu, sposobem załatwiania spraw, organizacją biura obsługi
interesanta, sposobami prowadzenia kontroli wewnętrznej i audytu oraz współpracą
międzynarodową,
• 16. 11 – 19.11.2007 Na zaproszenie przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
im. Józefa Bema na Węgrzech z wizytą w Budapeszcie przebywały : Iwona Duda, Kierownik Biura
ds.Promocji Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Agata Wierzejska – Holewska (Centrum
Informacji Turystycznej OSRiR) oraz Agata Kuehn-Kędzierska z Biura ds.Promocji Miasta i
Współpracy Międzynarodowej. Celem pobytu była prezentacja naszego miasta i regionu podczas
tzw. Dni Regionalnych – imprezy organizowanej przez Polonię węgierską z okazji 50 –lecia
Stowarzyszenia, a mającej na celu promocję naszego kraju na Węgrzech.

