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Protokół
XLII Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza
10 września 2021 r.
Uroczystą Sesję Rady Miasta Kalisza rozpoczął występ Katarzyny Zawady, następnie
głos zabrali Agnieszka Gierz i Paweł Figiel, konferansjerzy – anielski głos, prawda?
Ale my w niebie jeszcze nie jesteśmy. Jesteśmy na Uroczystej Sesji Rady Miasta
Kalisza, którą zainaugurował wspaniały występ Katarzyny Zawady, laureatki
stypendium XVIII edycji programu Młoda Polska. Artystce towarzyszyli znakomici
muzycy Filharmonii Kaliskiej. Serdecznie dziękujemy, jeszcze raz wielkie brawa.
Odnowiona sala rozbrzmiała cudownymi dźwiękami. Mamy nadzieję, że tym
sentymentalnym koncertem udało nam się wprowadzić państwa w podniosły nastrój
dzisiejszego wydarzenia.
Jeszcze raz bardzo serdecznie państwa witamy. Czas zatem na oficjalne rozpoczęcie
dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej uroczystej sesji. Proszę państwa o powstanie
i proszę o wprowadzenie pocztu sztandarowego miasta Kalisza oraz odegranie hejnału
miasta.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odegrany został hejnał miasta Kalisza.
Następnie konferansjer poprosił Tadeusza Skarżyńskiego, przewodniczącego Rady
Miasta Kalisza o otwarcie XLII Uroczystej Sesji oraz powitanie zacnych gości, a także
wygłoszenie okolicznościowego przemówienia.
Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza – szanowni państwo!
Drodzy goście, laureaci nagród miejskich! Kolejny raz mam zaszczyt otworzyć
Uroczystą Sesję Rady Miasta Kalisza, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Dla
wszystkich tu obecnych to czas szczególny, czas podsumowania, ale i planów na
przyszłość. Pandemia koronawirusa, która zatrzymała cały świat, miejmy nadzieję, że
jednak pozwoli na powrót do normalności, jednak jakże różniącej się od tej znanej
nam do tej pory. Dlatego mam nadzieję, że tym bardziej podzielą państwo moją radość
z dzisiejszego spotkania, dającego możliwość uhonorowania osób, których życie,
twórczość i działalność nierozerwalnie związane jest z naszym pięknym grodem nad
Prosną i jego okolicami. Będzie to okazja wyrażenia serdecznego podziękowania,
niezmiernej wdzięczności i ogromnego uznania za bezcenne wartości, jakimi dzielicie
się państwo z naszym miastem i jego mieszkańcami, pozostawiając nam cząstkę siebie.
Zacznijmy jednak od powitania. Mam ogromną przyjemność powitać wszystkich
obecnych – zarówno w odnowionej sali recepcyjnej kaliskiego ratusza, jak i za
pośrednictwem środków masowego przekazu! Czynię to również w imieniu pana
Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza! Szanowni państwo, chciałbym
powitać jego ekscelencję, ks. Damiana Bryla, biskupa kaliskiego. Witam
parlamentarzystów Rzeczypospolitej. Witam pana posła Andrzeja Grzyba, pana posła
Piotra Kaletę, pana posła Jana Mosińskiego, pana posła Mariusza Witczaka. Witam
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serdecznie senatora Rzeczypospolitej, pana Janusza Pęcherza. Witam pana Andrzeja
Plichtę, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Witam ks. Michała Kühna,
proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, witam serdecznie. Bardzo gorąco
witam naszych zagranicznych przyjaciół, delegację miasta partnerskiego Hamm, na
czele której stoi nadburmistrz Marc Herter. To już 30 lat naszej wspaniałej
współpracy! Witam serdecznie. Szanowni państwo, witam prezydentów miasta Kalisza,
tych, którzy byli prezydentami miasta Kalisza, witam pana Andrzeja Spychalskiego,
witam serdecznie, witam pana prezydenta Wojciecha Bachora, witam serdecznie.
Witam wiceprezydentów Miasta Kalisza, pana Grzegorza Kulawinka i pana Mateusza
Podsadnego. Witam wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza, pana Mirosława
Gabrysiaka i pana Eskana Darwicha. Witam wszystkich radnych Rady Miasta Kalisza,
którzy dzisiaj uświetnili swoją obecnością, co nie mówiąc, naszą sesję Rady Miasta,
witam was serdecznie. Witam gen. dra Marcina Strzelca, rektora-komendanta Szkoły
Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, witam pana generała, a także Grzegorza
Szymańskiego, kanclerza Akademii Kaliskiej. Witam przedstawicieli służb
mundurowych Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojska.
Witam skarbnika Miasta Kalisza, sekretarza Miasta Kalisza, a także prezesów
i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta. Witam serdecznie państwa. Witam
pana Jerzego Wypycha, starszego bractwa Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych,
witam serdecznie. Powitajmy również serdecznie tych, którzy transmitują to
wydarzenie, witam serdecznie wszystkich dziennikarzy mediów kaliskich. Witam
państwa serdecznie. Ale, szanowni państwo, uroczysta sesja Rady Miasta to
szczególny punkt, jeżeli chodzi o taką roczną mapę wydarzeń naszego miasta, miasta
Kalisza, w związku z tym przede wszystkim chciałbym powitać szczególnych gości –
wyróżnionych Honorową Odznaką Miasta Kalisza oraz Medalem „Honorowy
Przyjaciel Kalisza”. Witam ich bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie
wszystkich, którzy – osobiście i dzięki przekazowi – zaszczycili nas dzisiaj swoją
obecnością! Szanowni państwo, cieszę się, że jesteście w tej wyjątkowej chwili z nami,
a jednocześnie nie ukrywam, że mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy już rzeczywiście
ograniczenia związane z pandemią znikną, będziemy mogli się spotkać w jeszcze
większym gronie, z jeszcze większą grupą kaliszan. Mam taką nadzieję i myślę, że
państwo mają również taką nadzieję.
Szanowni państwo tradycją jest to, że uroczystą sesję Rady Miasta, po już
powitaniach, rozpoczyna przewodniczący Rady Miasta Kalisza od przemówienia,
w związku z tym i ja pozwolę sobie je wygłosić, zwłaszcza, że szanowni państwo, nie
mogłem ukryć wzruszenia i radości, kiedy myślałem o kolejnej zbliżającej się
uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza, która za każdym razem jest dla mnie
nacechowana wieloma emocjami. Nie ukrywam, że moje dzisiejsze przemówienie może
być troszeczkę sentymentalne. I pewnie niektórzy z was będą z zadziwieniem zadawać
sobie pytanie – co się stało z przewodniczącym Rady, co było jego inspiracją?
Odpowiem krótko – moją dzisiejszą inspiracją do przemówienia jest – człowiek. Tylko
i aż – druga osoba, którą spotykam w każdym momencie swojego życia, zarówno
prywatnie, jak i zawodowo. Drodzy przyjaciele, za nami miejmy nadzieję w dużej
mierze już, pandemia koronawirusa. Mam taką nadzieję, którą pewnie i wy
podzielacie. To głównie ona ukazała mi, jak ważną rolę w moim życiu pełnią ludzie.
Czyż to nie oni – w postaci wieluset tysięcy, a może i milionów lekarzy, pielęgniarek,
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sanitariuszy, rehabilitantów i ogólnie osób związanych z medycyną na całym świecie
walczyli o nasze życie i zdrowie? Czyż to nie ich niesłabnąca batalia o lepsze jutro
daje nam nadzieję na przezwyciężenie niewidzialnego wroga? Myślę, że dziś nadszedł
właśnie moment, w którym możemy wyrazić swą dozgonną wdzięczność i podziękować
im za to gorącymi brawami! Podziękujmy wszystkim medykom, wszystkim
pracownikom służby zdrowia. Nie możemy jednak zapominać o tysiącach cichych
bohaterów, osób, które każdego dnia pracowały w bezpośrednim kontakcie z klientem,
osobach związanych z handlem czy usługami zapewniającymi nam ciągłość bytowania,
a także funkcjonariuszach wszystkich służb bezpieczeństwa, którzy narażali siebie
i swoje rodziny na kontakt z chorobą, a w pewnym sensie i na śmierć. To wy, moi
kochani, nie mogliście przejść na pracę zdalną. To wy nie mogliście odejść od swojego
miejsca pracy. To wy, mimo wielu przeciwności losu, codziennie nieustannie
realizowaliście swoje zadania i obowiązki. To wy wiecie, jak zasłużyć na szacunek
i uznanie. Dlatego to wam należą się dziś szczególne podziękowania – za pełne
zaangażowanie i godzien podziwu profesjonalizm. Dziękuję wszystkim tym, którzy
wspomagali nas, którzy zapewnili nam normalne funkcjonowanie. Gorące brawa
proszę dla nich. Bo, proszę państwa, to dla was, szanowni państwo, chcemy pracować,
wspólnie podejmować niełatwe nieraz decyzje, aby współtworzyć to miasto, by było
ono dla nas, ale i dla kolejnych pokoleń swego rodzaju ostoją, dawało poczucie
życiowej stabilizacji, a także pozwalało na rozwijanie zainteresowań i spełnianie
marzeń, a z drugiej strony unikanie troski o niepewne jutro. Wierzcie, nie
zapominamy, że my, radni jesteśmy waszymi przedstawicielami, to nam daliście kredyt
zaufania, wybierając nas na tak zaszczytną i prestiżową funkcję, za co za każdym
razem serdecznie dziękujemy. Kiedy o tym wspomnę zawsze zastanawia mnie fakt jak
różni są radni Rady Miasta Kalisza. Każdy z nas to określona indywidualna osoba,
mająca swoje zasady i upodobania. Różnimy się przecież wieloma elementami –
pochodzeniem, wiekiem, wykształceniem, doświadczeniem, reprezentujemy różne
filozofie życia, poglądy polityczne, mamy różny sposób myślenia. Ale skupia nas jeden
wspólny, ponadczasowy i ponadpartyjny cel – nasze miasto i jego rozwój, aby
kaliszanie z dumą przechadzali się po odnowionych ulicach, szczęśliwie spędzali czas
na wypielęgnowanych skwerach, myśląc o Kaliszu jak o swojej małej ojczyźnie –
kolebce kolejnych pokoleń ich rodzin. Czyż nie do tego właśnie dążymy? Rada Miasta
Kalisza, mając na uwadze najwyższe dobro miasta i jego mieszkańców,
niejednokrotnie pochyla się przecież nad jego problemami. Na ilu to sesjach –
zwykłych i nadzwyczajnych zmuszeni byliśmy podjąć uchwały rozwiązujące ważkie
kaliskie sprawy. Nieraz nie były one do końca zgodne z naszymi ideami, ale zawsze
wiedzieliśmy o tym, że to nasz przywilej, ale także obowiązek. Ile razy stajemy przed
moralnym dylematem, wyborem między dobrym a lepszym, aby podjąć decyzję, która
zaspokoi potrzeby tysięcy kaliszan, zrealizuje ich marzenia o mieście, w którym
zdobędą dobrą pracę, będą mogli rozwijać się duchowo i intelektualnie, uprawiać
przeróżne dyscypliny sportowe, rozwijać się w każdym aspekcie swojego
funkcjonowania, a ich dzieci otrzymają wykształcenie na najwyższym poziomie, dające
im perspektywy spokojnego życia. Myślę, że zrobiliśmy w tym kierunku wielomilowe
kroki. Nie zapominajmy, że już w lipcu 2017 r. Rada Miejska Kalisza przyjęła Gminny
Program Rewitalizacji Miasta, który doczekał się swej realizacji, doczekał się jej
w obecnej kadencji. Na naszych oczach przeobraża się nasze miasto, pięknieje z dnia
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na dzień, nie tracąc tym samym na swojej funkcjonalności. Oczywiście dodam tutaj, że
może czasem chcielibyśmy, żeby piękniało jeszcze szybciej, ale myślę, że to wszystko
wymaga czasu. Mnie osobiście najbardziej zależy jednak na tym, abyśmy wzięli pod
uwagę fakt, że rewitalizacja to nie tylko remonty, dzięki którym w mieście będzie się
lepiej pracowało i mieszkało. Rewitalizacja to przede wszystkim praca z ludźmi,
zmiana ich mentalności, dostosowanie ich wnętrza do zewnętrznych zmian, bo
najważniejsze jest przezwyciężenie kryzysu społecznego. Dlatego cieszy mnie, że
w Kaliszu stawiamy również na rozwój kulturalny, że powstaje wiele miejsc
promujących kulturę i naszą wielowiekową historię. To przecież my, kaliszanie,
z dumą podkreślamy, że jesteśmy najstarsi w Polsce, że to nasze miasto ma najstarszą
metrykę pisaną! Jako historyk, nie muszę chyba podkreślać, że ma to dla nas
fundamentalne znaczenie. Panie prezydencie, korzystajmy z tego, promujmy nasze
miasto w Polsce i za granicą, aby usłyszały o nim tysiące osób, które być może
postanowią się tu osiedlić, szczególnie w dobie prawdziwego rozwoju Kalisza.
Rewitalizacja, której powodzenie zależy od nas wszystkich, powinna być podstawą
zdobycia nowych inwestorów, budujących kolejne miejsca pracy, ale także szanowania
i wspierania tych już istniejących, powinna dać podwaliny rozwoju organizacji
pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, czy wyższych uczelni.
A wszystko to po to, byśmy w Kaliszu mogli pracować, zakładać rodziny, rozwijać się,
realizować swoje pasje i zamierzenia, byśmy mogli rozsławiać nasze miasto poza jego
granicami, zapewniać, że przynosi nam ono ponadczasowe wartości. To właśnie
uczynili nasi dzisiejsi laureaci, którzy swe życie skupili nie tylko wokół codziennej
pracy, ale także pracy społecznej i charytatywnej na rzecz Kalisza i jego mieszkańców.
Postawa taka wymaga wielu poświęceń, niejednokrotnie tych największych, dlatego
dziś przyszedł czas na szczególne wyrazy szacunku i podziękowania wyrażone zarówno
Odznakami Honorowymi Miasta Kalisza, jak i medalami „Honorowy Przyjaciel
Kalisza”. Za chwilę poznamy historię i osiągnięcia każdego z was, ale już teraz
serdecznie gratuluję. Jesteście państwo dla nas wzorem, jesteście ludźmi, którzy dla
każdego z nas mogą stanowić przykład. Myślę tu szczególnie o nas, radnych Rady
Miasta Kalisza, bo na szacunek trzeba sobie zasłużyć, zarówno naszą pracą, postawą
w Radzie, jak i poszanowaniem prawa i zasad etycznych. Tak właśnie staramy się
działać i w takim kierunku zmierzamy! Szanowni radni, drogie koleżanki i koledzy,
działajmy razem, nadal podejmujmy strategiczne decyzje dla naszego miasta,
uchwalajmy plany zagospodarowania przestrzennego służące dalszemu rozwojowi,
nadawajmy kierunki działaniom Prezydenta Miasta Kalisza, który skrupulatnie je
realizuje. Dążmy do odzyskania świetności miasta, byśmy już nigdy nie musieli
porównywać się do innych, a wręcz przeciwnie – by to porównywano się do nas!
Urzeczywistnijmy nasze marzenia, wyzbądźmy się poczucia małości i zaściankowości,
bądźmy dumni, że jesteśmy kaliszanami! Tego państwu i sobie serdecznie życzę.
Dziękuję bardzo.
Następnie konferansjer poprosił o zabranie głosu Krystiana Kinastowskiego,
prezydenta Miasta Kalisza.
Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – ekscelencjo, księże biskupie,
panowie posłowie, panie senatorze, panowie prezydenci, wysoka rado z panem
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przewodniczącym Skarżyńskim Tadeuszem na czele, szanowni państwo, drodzy
kaliszanie, spotykamy się dzisiaj na uroczystej sesji Rady Miasta, aby uczcić święto,
właśnie święto naszego miasta, w terminie innym niż zwykle, bo też inne niż zwykle
mamy czasy. Wszystkim nam towarzyszy jednak radość i duma z tego, że jesteśmy
mieszkańcami wspaniałego miasta, jakim jest Kalisz. Cieszy mnie szczególnie, że są
tutaj z nami zasłużeni obywatele, przyjaciele naszego miasta, a wśród nich goście
z Hamm, naszego miasta partnerskiego, z którym współpraca trwa już 30 lat. Cieszę
się, że mimo wynikającego z pandemii znacznego ograniczenia kontaktów możemy
dzisiaj gościć was w Kaliszu. Herzlich willkommen! Szanowni państwo, trwa trzeci rok
kadencji, państwa jako radnych i mojej jako prezydenta naszego miasta. I trzecia
uroczysta sesja, na której się spotykamy. Każdy okres w dziejach tego miasta ma swoją
specyfikę. Mam nadzieję, że ta kadencja samorządowa zostanie zapamiętana nie tylko
z powodu zmagania się z pandemią, ale przede wszystkim jako czas intensywnej
i zgodnej pracy, czas realizacji inwestycji, które rozwijają nasze miasto, przywracają
mu blask i podnoszą atrakcyjność. Wiele już się dzieje, przed nami kolejne inwestycje,
projekty, zadania. Zmiany są zauważalne i doceniane przez kaliszan. Nie mógłbym ich
przeprowadzać sam, bez poparcia Rady Miasta. Dzisiaj podczas tej uroczystej sesji
chcę podziękować radnym, którzy akceptują nasze projekty, wspierają ich realizację,
zgłaszają swoje inicjatywy. Tym samym przyczyniają się do tego, że w trudnym czasie
pandemii oraz licznych zmian legislacyjnych udaje nam się w Kaliszu realizować
zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny. To bardzo cenne i za to państwu
radnym bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo,
miasto rozwija się, a my inicjujemy i wspieramy ten proces. Swoich nabywców
znajdują tereny inwestycyjne, powstają nowe zakłady pracy, miejsca pracy, rozwija się
Kalisz akademicki, poszerza oferta uczelni, dzięki czemu tutaj chcą i mogą kształcić się
młodzi ludzie. Z myślą o nich rozwijamy również budownictwo mieszkaniowe, od lat
nie przybywało tak wiele i w takim tempie mieszkań jak dzisiaj. To zasługa
inwestorów, którzy dostrzegają potencjał naszego miasta i tutaj lokują swoje
inwestycje. Również my jako samorząd dokładamy starań, by przybywało mieszkań
atrakcyjnych, ale i dostępnych. Nowe budynki staną w centrum miasta, rozpoczynamy
realizację inwestycji przy ul. Stawiszyńskiej, w ramach rewitalizacji remontowane
będą kamienice przy ul. Podgórze. Nowe osiedle wielorodzinne powstanie przy
ul. Melcera. Zrealizujemy je przy wsparciu rządowym w ramach Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej. Rozwijamy zasoby miasta a jednocześnie wspieramy prywatnych
właścicieli, co roku milion złotych przeznaczamy na dofinansowanie remontów
nieruchomości położonych w strefie rewitalizacji, dotujemy utrzymanie zabytków.
Takie działania nie tylko podnoszą komfort życia, ale i estetykę naszego miasta. Stale
też poszerzamy ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną, czynimy Kalisz bardziej
przyjaznym. Przed nami kolejna olbrzymia szansa na uzyskanie silnego impulsu
gospodarczego, jest nią program budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce.
Obecnie trwają prace nad projektem odcinka Łódź – Sieradz – Kalisz – Poznań.
Zabiegamy o to, by Kalisz stał się ważnym węzłem kolejowym na tej trasie. Dzięki
włączeniu w krajową, a docelowo w międzynarodową sieć szybkich połączeń
kolejowych miasto otrzyma silny impuls do rozwoju gospodarczego. Kalisz wróci na
szlak, nie bursztynowy, ale na nowy szlak, który zapewni Kaliszowi rozwój na kolejne
kilkadziesiąt lat. Duże przedsięwzięcia już nie będą omijały naszego miasta, a jego
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dostępność inwestycyjna znacznie się podwyższy. Temu sprzyja także rozwój dróg,
dlatego cały czas zabiegamy, by jak najszybciej i na jak najkorzystniejszych dla miasta
warunkach powstała obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 25. Mamy nadzieję, że
mimo drobnych trudności uda się jak najszybciej przejść do fazy wykonawczej tego
zadania. O tym, że tranzyt przez Kalisz powoduje uciążliwości nie muszę państwa
przekonywać, budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 25, ale również drogi
krajowej nr 12, jest koniecznością, szansą na zwiększenie przepustowości i poprawy
bezpieczeństwa ruchu, komfortu jazdy oraz na zmniejszenie zanieczyszczeń i obniżenie
poziomu hałasu, dlatego dokładam starań, by obwodnica powstała jak najszybciej.
Szanowni państwo, chcę podkreślić, jak wielką wagę jako samorząd przywiązujemy do
ekologii, realizujemy program dofinansowywania zmiany systemu ogrzewania na
proekologiczne. Od początku kadencji samorządowej do dzisiaj wymienionych na
proekologiczne zostało blisko 1200 pieców, do końca roku będzie ich znacznie więcej.
W modernizowanych miejskich budynkach montujemy panele fotowoltaiczne, sadzimy
setki drzew, zatrzymujemy wody opadowe i roztopowe. Odbetonowujemy Kalisz, tam,
gdzie to możliwe, sadzimy rośliny, stare i chore zastępujemy nowymi. To działania
samorządu. Nie sposób nie wspomnieć tu o wielomilionowej inwestycji, jaką jest
modernizacja elektrociepłowni w Piwonicach, po wielu latach dotychczas stosowane
kotły węglowe zostaną wymienione na nowoczesne, wykorzystujące gaz ziemny. Taka
zmiana zapewni nie tylko stabilność dostaw ciepła i energii elektrycznej, ale
i znacząco poprawi jakość powietrza w Kaliszu i całym regionie. Kolejnym
wyzwaniem, jakie stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość, jest przygotowanie
Kalisza na rewolucję wodorową, przeobrażenie gospodarki na opartą na zielonej
i czystej energii. Kalisz wraz z innymi miastami województwa wielkopolskiego, na
zaproszenie marszałka, pana Marka Woźniaka przystąpił do Wielkopolskiej Platformy
Wodorowej. Tym samym rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Urzędem Marszałkowskim,
uczelniami wyższymi oraz firmami inwestującymi w wodór. W tym zakresie miasto
podejmie również działania wspólne z Polskim Koncernem Naftowym Orlen,
finalizujemy podpisanie listu intencyjnego w sprawie możliwości dostarczania tego
paliwa do Kalisza. Drodzy goście, dzisiaj nie czas i miejsce, by chwalić i szczegółowo
omawiać zrealizowane zdania, ale nie sposób wspomnieć jeszcze o jednym z nich. To
odnowienie tej sali, sali recepcyjnej. Najbardziej reprezentacyjna sala zabytkowego
ratusza, w której spotykało się wielu znamienitych gości, wśród których byli ludzie
decydujący o losach nie tylko miasta, ale i całego kraju, została odrestaurowana.
Przywróciliśmy jej należny blask, dzięki temu dzisiejsze spotkanie ma odpowiednią
oprawę. To zabytkowe wnętrze jest symbolem zmian zachodzących w całym mieście,
wizytówką rewitalizacji, na którą Kalisz czekał tak długo, a która dzieje się właśnie
teraz. Rewiltalizacji, którą przeprowadzamy w sposób nowoczesny, ale
z poszanowaniem dla historii i dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Pamiętamy
o poprzednikach, dbamy o miejsca spoczynku prezydentów Kalisza, o ich
upamiętnienie. Patronem tej sali jest Ignacy Adam Bujnicki, prezydent Miasta
w latach 1937-1939, patriota, zasłużony dla miasta, jego honorowy obywatel, który za
swoją obywatelską postawę zapłacił najwyższą cenę. Wniósł wiele w rozwój naszego
miasta, nie tylko jako prezydent, ale przede wszystkim jako inżynier, specjalista od
elektryfikacji. Jego postać jest mi szczególnie bliska, teraz, po odnowieniu sala
recepcyjna może godnie nosić jego imię. Przekraczając próg tej sali warto pamiętać,
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że jesteśmy wszyscy tu po to, by zgodnie działać na rzecz Kalisza i jego mieszkańców,
by rozwijać miasto, by dopisać tu swoją historię. Niech to będzie piękna i chlubna
karta w dziejach naszego Kalisza. Na sam koniec, szanowni państwo, chciałbym
serdecznie pogratulować wszystkim laureatom kaliskich miejskich odznaczeń, jesteście
panowie i panie szanowanymi obywatelami tego miasta, kontynuujecie jego wspaniałe
mieszczańskie tradycje. Serdecznie gratuluję, życzę wszystkiego dobrego, bardzo
dziękuję.
Konferansjer podziękował prezydentowi za wystąpienie, kontynuując – uroczysta
sesja Rady Miasta Kalisza to zawsze czas wyjątkowych podziękowań. Podziękowań za
pracę, za trud, za zaangażowanie nie tylko w sprawy całego miasta i jego
mieszkańców. Nadszedł czas na prezentację tegorocznych laureatów wyróżnień miasta
Kalisza. Odznaki honorowe miasta Kalisza otrzymują:
- śp. Stefan Jakubowski – nauczyciel, kierownik wielu szkół, radny miejski,
- Bogumił Łączyński – wieloletni sołtys Sołectwa Sulisławice, obecnie przewodniczący
Rady Sołeckiej, członek Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP w Kaliszu,
- Jerzy Splitt – archeolog, historyk, muzealnik, regionalista, radny miejski,
- Romuald Zaręba – magister inżynier budownictwa,
- Zbigniew Zawartka – społecznik, przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej
Związku OSP RP w Kaliszu.
Przyznawany przez Prezydenta Miasta Medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
otrzymuje dr Jerzy Madejczyk, lekarz, wieloletni miejski radny.
Drodzy odznaczeni, zapraszam państwa na honorowe miejsca. Zapraszam również
pana przewodniczącego i pana prezydenta.
Szanowni państwo! Z ogromną przyjemnością przedstawimy wam sylwetki osób,
którym Rada Miasta Kalisza oraz Prezydent Miasta Kalisza postanowili przyznać
miejskie odznaczenia.
Śp. Stefan Jakubowski
W latach 1919-1962 pełnił funkcję kierownika Szkoły Powszechnej im. Emila
Repphana w Kaliszu. Był również nauczycielem i kierownikiem w Miejskiej Szkole
Zawodowo Dokształcającej w Kaliszu. Jako nauczyciel przepracował 54 lata.
Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1914 r. W warunkach wojennych organizował
szkolnictwo i walczył z analfabetyzmem. Za wygłaszanie odczytów o działalności
Piłsudskiego w celu zachęcenia rodaków do walki przeciwko zaborcy groziło mu
aresztowanie. Udało mu się jednak zbiec.
8 listopada 1939 r. Stefan Jakubowski został niestety aresztowany jako zakładnik za
działalność wojskową syna i osadzony w kaliskim więzieniu, z którego kilka miesięcy
później został zwolniony i wysiedlony do Generalnej Guberni – do Krakowa.
Po zakończeniu działań wojennych przystąpił do organizacji zajęć szkolnych
w zniszczonym przez okupanta budynku szkoły im. Emila Repphana. Za czasów jego
kierownictwa placówka odznaczała się bardzo wysokim poziomem nauczania. Ceniony
za działalność dydaktyczną, był także radnym miasta Kalisza w latach 1953-1957.
Za swą działalność otrzymał liczne odznaczenia państwowe i wyróżnienia.
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Jego życie, aktywność zawodowa i społeczna może stanowić wzór dla dzisiejszej
młodzieży i grona pedagogicznego. Trud poniesiony przez Stefana Jakubowskiego na
rzecz rozwoju kaliskiego szkolnictwa zasługuje na najwyższe uznanie i pośmiertne
wyróżnienie Honorową Odznaką Miasta Kalisza.
Odznakę honorową miasta Kalisza odebrał wnuk laureata, pan Andrzej Jakubowski.
Pan Bogumił Łączyński
Od urodzenia mieszka w Sulisławicach. W latach 2000-2011 był sołtysem sołectwa
Sulisławice, a obecnie z wielkim zaangażowaniem pełni rolę przewodniczącego Rady
Sołeckiej. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach związanych
z miastem, a szczególnie Sołectwem Sulisławice.
Bogumił Łączyński jest jedną z trzech osób, które w 2000 r. doprowadziły do
przyłączenia Sulisławic, Sulisławic Kolonii oraz Dobrzeca w granice miasta Kalisza.
Pan Bogumił Łączyński to człowiek wielu pasji. Z wielkim sercem dba o zabytki
lokalnej kultury. Sprawuje pieczę nad zabytkowym parkiem w Sulisławicach oraz nad
zabytkowym późnobarokowym dworem znajdującym się na jego terenie. Sam dokonał
zabezpieczenia budynku dworu, a obecnie jest w trakcie realizowania prac
renowacyjnych.
W jego życiu najautentyczniej znajduje odbicie pełnia słów: „Bóg, Honor
i Ojczyzna”, pewnie dlatego, że to strażak ochotnik, były członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa
Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka, a także członek Zarządu Miejskiego
Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu.
Za swoje serce i liczne zasługi dla naszego miasta został w roku 2012 odznaczony
tytułem i medalem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”. Dzięki jego działaniom na
szczeblu samorządowym zarówno Sulisławice, jak i miasto Kalisz wiele zyskały,
dlatego nadszedł czas na wyróżnienie Bogumiła Łączyńskiego odznaką honorową
miasta Kalisza.
Pan Jerzy Splitt
Od 1982 r. zatrudniony w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, a w latach 1997-2015
dyrektor tej instytucji.
Jego zainteresowania badawcze i popularyzatorskie skupiają się na przeszłości
naszego miasta i regionu kaliskiego. Jest autorem lub współautorem kilkunastu
książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i prawie 200 artykułów popularnonaukowych promujących Kalisz.
To również współautor książki „Kalisz poprzez wieki”, która do dnia dzisiejszego
stanowi podstawę wiedzy o przeszłości Kalisza dla najmłodszych mieszkańców
naszego miasta.
Ponadto jest autorem scenariuszy prawie 50 wystaw muzealnych oraz inicjatorem lub
współinicjatorem dwóch projektów zrealizowanych ze współudziałem środków Unii
Europejskiej: zagospodarowania przestrzennego grodu wczesnośredniowiecznego na
Zawodziu, a także cyklu przedsięwzięć muzealnych i widowisk plenerowych oraz
dwóch filmów pod wspólnym tytułem „Wyprawa po bursztyn”.
Jako reprezentant miasta w Radzie naukowo-programowej „Szlaku Piastowskiego”
przyczynił się do zmiany przebiegu najstarszego szlaku kulturowego w Polsce
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i włączenia w jego przestrzeń miasta Kalisza z licznymi obiektami z czasów
piastowskich.
Przypomnijmy też, że pan Jerzy Splitt to także radny miejski I kadencji, w latach 19931994 członek Zarządu Miasta Kalisza.
Jako członek Towarzystwa Miłośników Kalisza, członek-założyciel Kaliskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i członek honorowy Koła Miejskiego Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który życie i pasje poświęcił naszemu
miastu, w pełni zasługuje na odznakę honorową miasta Kalisza.
Pan Romuald Zaręba
Kaliszanin, budowlaniec z wykształcenia i zamiłowania.
Jego bogata kariera zawodowa rozpoczęła się w roku 1961, kiedy to został
kierownikiem budowy w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego
Nr 1 w Poznaniu, budowy Chłodni Składowej i WSK-Kalisz oraz wieży telewizyjnej
w Chełmcach k/Kalisza.
W kolejnych latach pracował w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym na
stanowiskach kierownika budów, głównego technologa, głównego inżyniera
i następnie koordynatora technicznego robót budowlanych na budowie fabryki papieru
na Węgrzech.
Jego życie zawodowe to nadzór wielu budów, wiele projektów konstrukcyjnych
i rekonstrukcyjnych licznych zabytków, budynków mieszkalnych i przemysłowych na
terenie Kalisza i okolicy, a także badania i ekspertyzy techniczne niezliczonych
obiektów budowlanych, a także ogrom ekspertyz, orzeczeń i ocen technicznych
obiektów i konstrukcji na terenie Kalisza i okolic.
Za działalność zawodową w dziedzinie ochrony dóbr kultury otrzymał wiele nagród.
M.in. odznaczony został srebrną i złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa, złotą odznaką honorową NOT, złotą Odznaką
Honorową z Kosówką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Srebrnym Krzyżem
Zasługi, a w 2004 r. jednym z najważniejszych odznaczeń, orderem papieskim za
całokształt działalności związanej z budową i utrzymaniem obiektów sakralnych
w Diecezji Kaliskiej, a także budową Ołtarza Papieskiego w 1997 r., a także za
działalność w Akcji Katolickiej na terenie parafii kolegiackiej w Kaliszu.
W 2021 r. przypada 60 lat od podjęcia przez Romualda Zarębę działalności
zawodowej w budownictwie, a to doskonała okazja, aby wyróżnić pana Romualda
odznaką honorową miasta Kalisza.
Pan Zbigniew Zawartka
W ubiegłym roku obchodził też bardzo zacny jubileusz 50-lecia pracy zawodowej
i działalności społecznej. Będąc od ponad 40 lat członkiem społecznego ruchu
Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu pełnił i pełni nadal szereg funkcji
kierowniczych, w tym we władzach miejskich. Ostatnio od 10 lat jako przewodniczący
Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP.
W latach 2004-2008 osobiście zaangażował się w proces prywatyzacji ostatniego na
terenie miasta Kalisza przedsiębiorstwa państwowego, czyli Kaliskich Zakładów
Przemysłu Terenowego, co uchroniło tę firmę przed upadkiem.
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Przez 27 lat pracował w kaliskich strukturach Polskiego Biura Podróży „Orbis”,
w tym 13 lat na stanowisku dyrektora Oddziału Wojewódzkiego.
W latach 2004-2008 zasiadał również społecznie w Radzie Programowej Radia
Merkury, pamiętając zawsze o Kaliszu, promując miasto z jego firmami i ich
produktami.
Druh Zbigniew Zawartka to również zaangażowany działacz społeczny w różnych
innych obszarach funkcjonowania miasta Kalisza. To tu przez wiele lat działał
w PTTK, Okręgowym Związku Kolarskim, a ostatnio od czterech lat
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Calisia. Ta wszechstronna działalność na rzecz
Kalisza i jego mieszkańców została wielokrotnie doceniona.
Zawsze pogodny, uśmiechnięty i uczynny, nigdy nie odmawiający pomocy innym
Zbigniew Zawartka od lat udowadnia, że z powodzeniem można łączyć życie
zawodowe z aktywnością społeczną.
Z tego właśnie względu pana Zbigniewa śmiało można nazwać wszechstronnym
społecznikiem miasta Kalisza, a wniosek o przyznanie mu honorowej odznaki miasta
Kalisza uznać za w pełni uzasadniony.
Prezydent Miasta przyznał Medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”. A oto sylwetka
wyróżnionego:
Pan Jerzy Madejczyk
Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, w 1984 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Kaliszu, w przychodni przy dawnej ul. Hanki Sawickiej, gdzie wkrótce
został kierownikiem i jest nim do dnia dzisiejszego. W trakcie pracy w Kaliszu zdał
egzamin z zakresu medycyny rodzinnej, został również wice-dyrektorem ZOZ
ds. lecznictwa.
Pan Jerzy Madejczyk na co dzień zajmuje się szerokim spojrzeniem na chorego,
łączeniem symptomów z zakresu wielu narządów i układów oraz diagnozowaniem
przeróżnych dolegliwości.
Pan Jerzy Madejczyk nie przestaje jednak wyłącznie na pracy zawodowej. Zawsze
interesowała go praca społeczna, dająca sposobność pomocy innym, dlatego był
również radnym Rady Miejskiej Kalisza trzech kadencji, przypomnijmy, w latach
1998-2010.
Dziś, pomimo wieku emerytalnego nadal czynnie pracuje w przychodni i choć praca
pochłania mu większość czasu to nie wyobraża sobie życia bez pacjentów i troski o ich
dobro. Wartości, jakimi kierował się przez całe swoje życie, przekazał nie tylko
dzieciom, ale i wnukom. Pewnie dlatego cała rodzina dra Madejczyka to uznani
i szanowani lekarze wielu specjalizacji.
Dr Jerzy Madejczyk był i jest nadal otwarty na niesienie pomocy kaliszanom, przede
wszystkim tym zagubionym w tak trudnym i wyjątkowym dla wszystkich okresie. Niech
wyróżnienie przyznane jego osobie będzie szczególnym uhonorowaniem
i wyróżnieniem wszystkich medyków stojących na okrutnym froncie walki – walki
z chorobą.
Po każdej laudacji nastąpiło wręczenie godności oraz kwiatów przez
Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, Prezydenta Miasta Kalisza, a także Naczelnik
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Kancelarii Rady Miasta oraz wybrzmiała fanfara grana przez muzyków Filharmonii
Kaliskiej.
W imieniu wyróżnionych głos zabrał Bogumił Łączyński – ekscelencjo, panowie
posłowie, panie senatorze, panie prezydencie, panie przewodniczący z całą Radą
Miasta Kalisza, szanowni państwo, drogie panie, drodzy panowie, jest mi niezmiernie
miło, że zostaliśmy wyróżnieni w mieście Kaliszu, najstarszym w Polsce, kochanym
naszym mieście, które ma bardzo bogatą i szczególną historię. Ja sam lubię historię
i wyszukałem taki cytat znanego też kaliszanina, że człowiek dobrze wychowany nie
starzeje się nigdy, tylko z biegiem czasu przybywa mu lat. To powiedział Alojzy
Prosper Biernacki, minister skarbu w powstaniu listopadowym, założyciel szkoły
męskiej w Awinion pod Paryżem, gdzie koncerty dawał Fryderyk Chopin, żeby tą
szkołę utrzymać, a dzisiaj też mamy wśród wyróżnionych dyrektora, śp. dyrektora
szkoły, który uczył i wychowywał. My tylko skromnie służymy temu miastu najlepiej jak
potrafimy. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich za to wyróżnienie. Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu poprosił również pan Zbigniew Zawartka – wysoka rado, panie
przewodniczący Rady, panie prezydencie, szanowni parlamentarzyści, jego
ekscelencjo, księże biskupie, szanowni goście, poprosiłem organizatorów dzisiejszej
uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza o możliwość zabrania głosu. Otóż w miesiącu
sierpniu, ponad miesiąc temu, wydałem, pracując nad nią ponad 10 lat, książkę
biograficzną poświęconą mojej rodzinie. Książka ta nosi tytuł „Warto pamiętać, moja
rodzina i ja”. Jest to historia mojej rodziny na przestrzeni trzech pokoleń i trzech
wieków, przepraszam, trzech wieków i sześciu pokoleń, z czego pięć pokoleń
związanych z miastem Kaliszem. W książce tej wspominam o wielu wspaniałych
obywatelach miasta Kalisza, w tym również, panie prezydencie, o pańskim dziadku,
inż. Henryku Kinastowskim, który przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora naczelnego
Kaliskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W tamtych latach pański dziadek
nazywany był Henrykiem I Kinastowskim ze względu na swoją pozycję i uznanie
w społeczeństwie. To z pańskim dziadkiem w latach 70-tych ubiegłego stulecia, kiedy
pełniłem funkcję szefa Miejskiej Organizacji Młodzieżowej, realizowałem
tzw. Program Budownictwa Patronackiego. Wtedy to powstawały pierwsze bloki na
ulicy Czaszkowskiej 8, Ułańskiej 2-4, Rumińskiego 6-12, chyba ten adres jest panu
bliski i kolejne na ulicy Asnyka. Program ten wprawdzie rozpoczął przede mną obecny
tutaj Andrzej Spychalski, który przede mną pełnił również funkcję szefa Zarządu
Miejskiego ZMS, a później przez 7 lat funkcję Prezydenta Miasta Kalisza. Pozwolę
sobie, mimo że nie chciałbym, żebyście państwo traktowali to jako promocję tej
książki, bo ona jest wydana w niewielkim nakładzie i przeznaczona tylko dla członków
mojej rodziny, a więc nie znajdzie się na półkach księgarskich, ale dwa egzemplarze
chciałem podarować władzom miasta, pierwszy panu przewodniczącemu Rady,
Tadeuszowi Skarżyńskiemu jako historykowi i drugą panu prezydentowi Krystianowi
Kinastowskiemu.
Konferansjerzy – tak jest, warto pamiętać. Bardzo, bardzo dziękujemy panu
Zbigniewowi. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym. Niech te
przyznane dziś tytuły i godności będą dla państwa symbolem ogromnej wdzięczności
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i zaufania, jakimi darzą was kaliszanie. Dla nas będą one zapewne motywacją do
bycia lepszym i dawania siebie innym. A pozostając w tematyce odznaczeń i pięknego
jubileuszu, jaki łączy nasze ukochane miasto z jego niemieckim bratem Hamm,
pragniemy państwu przypomnieć, że wśród naszych dzisiejszych zagranicznych gości
są również osoby wyróżnione w 2016 r. tytułem Honorowego Przyjaciela Kalisza. A są
to: Marlena Rometsch, Wolfgang Como i Ulrich Kroker. Jeszcze raz serdecznie wam
gratulujemy i dziękujemy.
O możliwość zabrania głosu poprosili również goście.
W imieniu Marleny Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej, głos zabrała
Ewelina Steczkowska – szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący,
ekscelencjo, księże biskupie, szanowni panowie parlamentarzyści, szanowni państwo,
polityka prorodzinna by była rzeczywiście skuteczna, musi być realizowana na każdym
szczeblu. Wiele samorządów rozumie, że inwestycja w rodzinę to najlepsza inwestycja
w rozwój i przyszłość gminy. Swoje działania kieruje w taki sposób, aby rodziny mogły
mieszkać tam, gdzie jest im po prostu dobrze. Równocześnie polityka prorodzinna
realizowana lokalnie może być magnesem nie tylko dla rodzin. Na poziomie lokalnym
może przynosić wymierne, także ekonomiczne korzyści dla samych samorządów.
Jednak aby z sukcesem realizować politykę rodzinną, potrzebna jest szeroka
współpraca rządu, samorządów i organizacji pozarządowych. Samorządy odgrywają
tu kluczową rolę. To one są najbliżej obywateli, znają ich potrzeby i oczekiwania.
Ważne jest, aby aranżując ład przestrzenny, tworzyły klimat przyjazny rodzinie. Stąd
tak istotne jest, aby zapewnić niezbędne usługi dzięki lokowaniu u siebie miejsc opieki
nad małymi dziećmi, korzystając z Programu Maluch Plus czy placówek dla osób
starszych, domów i klubów Senior Plus. Samorządy budują także centra opiekuńczomieszkalne, czy uruchamiają środowiskowe domy samopomocy. Ministerstwo Rodziny
zachęca samorządy do takich działań, m.in. organizując konkurs Samorząd Pro
Familia. Jest on doskonałą okazją do promocji miasta i pochwalenia się swoimi
dokonaniami na tym polu. Serdecznie zapraszam władze miasta Kalisza do wspólnego
budowania klimatu przyjaznego rodzinom. Dziękuję za zaproszenie na uroczystą sesję
Rady Miasta Kalisza. Gratuluję wszystkim osobom, które zostały wyróżnione za
zasługi dla pięknego miasta Kalisza, naszej ojczyzny i świata. Marlena Maląg,
minister Rodziny i Polityki Społecznej, dziękuję.
Następnie głos zabrał Andrzej Grzyb, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – panie
przewodniczący, wysoka rado, panie prezydencie, ekscelencjo, księże biskupie,
wszyscy parlamentarzyści, ale również prezydenci poprzednich kadencji, których
obecność tutaj pewnie sprawia wielu nam ogromną przyjemność. Chciałbym bardzo
serdecznie pogratulować, że doroczna, jakkolwiek z pewną przerwą, uroczysta sesja
Rady Miejskiej Kalisza honoruje kolejnych obywateli waszego miasta, tych państwa,
którzy tutaj są odznaczeni i wyróżnieni specjalnym honorowym tytułem, bowiem to jest
też miarą wielkości samorządu, że umie docenić tych, którzy włożyli ogromny wkład
w jego rozwój. I sądzę, że różnorodne talenty, różnorodne profesje, które reprezentują,
ale nawet też pamięć o tych, którzy już odeszli, jest wielkością państwa decyzji. Ona
świadczy o wielkości państwa decyzji. Oni, ci państwo nie tylko legitymizują, ale
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przede wszystkim dodają splendoru waszemu miastu i sądzę, że przy uroczystej,
dorocznej sesji, tak jak powiedziałem, z przerwą małą, jest to bardzo chwalebne i tego
chciałbym pogratulować nie tylko odznaczonym i wyróżnionym, z których większość
państwa osobiście znam, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować Radzie
Miejskiej, panu prezydentowi, że macie państwo tak zacnych obywateli. Przypominam
sobie też prezentację, którą pan prezydent pokazywał dopiero co, a ona staje się też
faktem, bo to przestrzeń miejska Kalisza podlega wielkim zmianom rewitalizacyjnym.
Gratuluję również tego, co się wydarzyło i tego, co się wydarzy za chwilę. No i, proszę
państwa, tak sobie pomyślałem swego czasu, że jestem członkiem komisji zajmującej
się wydatkowaniem funduszy unijnych, że warto pokazać południową Wielkopolskę,
jak korzysta z tych swoich projektów, które są dofinansowane z udziałem funduszy
i dzięki panu prezydentowi i również jego współpracownikom będziemy to mogli
pokazać za parę chwil, żeby zobaczyć jak południowa Wielkopolska, Kalisz, Ostrów,
powiaty południowej Wielkopolski to czynią. Drodzy państwo, serdecznie gratuluję tej
dzisiejszej sesji i wszystkich przeżyć, które temu towarzyszą łącznie z przepiękną
projekcją artystyczną. Myślę, że Katarzyna Zawada zapadnie państwu w sercach. Od
wielu lat śledzę jej karierę, jej rozwój, ale również muzycy reprezentujący kaliską
filharmonię są ozdobą tej dzisiejszej uroczystości. To zawsze wielkie przeżycie.
Gratuluję państwu i przepraszam, że państwa opuszczę za chwilę, ale też jest taki czas,
że ludzie odchodzą, po raz ostatni i dlatego chciałbym pojechać pokłonić się
Michałowi Wojciechowskiemu. Powiedziałem rodzinie, że będę tam dzisiaj u nich.
Myślę, że państwo mi to wybaczą. A tymczasem wiele dobrego. Niech się darzy
Kaliszowi, najstarszemu miastu w Polsce, dziękuję.
Piotr Kaleta, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – ekscelencjo, księże biskupie,
panowie prezydenci, wysoka rado, wielce szanowni państwo, tak, drodzy laureaci,
jesteście nam po prostu dzisiaj potrzebni. Jesteście potrzebni w czasie, kiedy to świat
nieraz staje na głowie. Kiedy te najbardziej oczywiste, najbardziej podstawowe
i najbardziej piękne wartości czasami są po prostu zaniedbywane, żeby nie powiedzieć
odrzucane. I przykład, który płynie od państwa, jest nam niezwykle potrzebny. Nam,
osobom, które w jakiś sposób odpowiadają za dobro wspólne, i to lokalne, ale także to
dobro państwowe. Takie przykłady są bardzo potrzebne, ponieważ dajecie nam cały
czas do zrozumienia, że można, że trzeba, że warto być człowiekiem przyzwoitym, być
takim człowiekiem, który myśli o innym w kategoriach społecznych. To jest
rzeczywiście wartość w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna. I, proszę państwa,
wiele słów już dzisiaj padło, gratulacje, podziękowania, ja się oczywiście również do
nich dołączam, ale chciałbym również życzyć mojemu pięknemu miastu, życzyć
Kaliszowi i jego mieszkańcom, aby mogli nadal pięknie się rozwijać. Rozwijać
w mieście, które kochają, które jest dla nich domem, jest dla nich tym, co
najważniejsze. Tutaj budują przecież swoją przyszłość, ale także dbają o przeszłość. To
są rzeczy ze sobą nierozłączne. I myślę, że jestem wyrazicielem nas wszystkich,
parlamentarzystów, osób, które gdzieś także przez państwa zostały delegowane, że ta
wartość jest dla nas najwyższa i że Kalisz może zawsze na nas liczyć. Chcielibyśmy,
żeby on piękniał szybciej, lepiej, ale to wszystko jest przed nami. I życzę, żebyśmy
mogli wszyscy razem z Radą Miasta, razem z panami prezydentami pozyskiwać te
źródła, te środki, które w tej chwili są przed nami, a będą w bardzo dużej ilości.
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I zapewniam, że jestem, że jesteśmy państwa ambasadorami. Mam nadzieję, że
dobrymi ambasadorami. Jeszcze raz gratulując państwu i dziękując za wasz piękny
przykład, życzę mojemu pięknemu, wspaniałemu miastu wszystkiego co najlepsze i co
najpiękniejsze, bardzo dziękuję.
Jan Mosiński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – ekscelencjo, księże biskupie,
panie senatorze, panowie posłowie, panie przewodniczący Rady Miasta Kalisza wraz
z radnymi, panie prezydencie wraz z zastępcami, szanowni byli prezydenci Miasta
Kalisza, dostojni goście, honorowi odznaczeni obywatele miasta Kalisza, piękny dzień,
piękny dzień. Jeszcze nie wybrzmiały, nie opadły emocje, te uroczystości, które odbyły
się w południe na Rynku Głównym naszego pięknego miasta. Mam na myśli wręczenie
sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z udziałem generalicji,
strażaków, druhów i druhen Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeszcze brzmią w uszach
słowa piosenek Anny German, jeszcze słyszę przepiękne bogate życiorysy bohaterów
dzisiejszego wydarzenia. Kochamy nasz Kalisz, piękne miasto otulone ramionami
Prosny. Dzisiaj tutaj nasza obecność to też świadectwo wspólnoty, którą tworzymy.
Wspólnoty, wszyscy razem dla miasta Kalisza, ponad podziałami, bo dobrze je mieć,
na tym tylko zyskuje demokracja. Koloryt demokracji to możliwość wyrażania swoich
opinii. Pan przewodniczący Rady Miasta Kalisza był uprzejmy wspomnieć o tym, aby
promować Kalisz. Myślę, że w Sejmie o Kaliszu mówi się dużo i pozytywnie. To bardzo
ważne. A w kaplicy sejmowej jest cząstka Kalisza, kopia obrazu Świętej Rodziny
z Bazyliki Świętego Józefa, każdy może wejść i poddać się chwili refleksji. Tak,
o Kaliszu mówi się wiele dobrego, bo Kalisz pięknieje. W swoim wystąpieniu pan
prezydent był uprzejmy podkreślić te inwestycje, które są realizowane, również te,
które są in statu nascendi - w stanie tworzenia, bo przecież Rada Miasta Kalisza to
zespół radnych, prezydenta, pracowników Urzędu Miasta, przed którymi też chylę
czoła za ich pracę, tak, aby pozyskiwać środki, które wpływają również z różnych
programów rządowych. To jest wiele milionów złotych, proszę państwa, i to nie
koniec. Myślę, że kolejne dziesiątki milionów będą udziałem w realizacji bardzo
potrzebnych projektów, zwłaszcza w infrastrukturę drogową. Kochamy nasz Kalisz,
jesteśmy mu oddani i myślę, że to co powiedział pan poseł Piotr Kaleta, chcemy być
dobrymi ambasadorami spraw Kalisza, każdego z osobna, więc kończąc w imieniu
własnym, ale też w imieniu pana posła Jana Dziedziczaka, pana posła Tomasza
Ławniczaka, pana radnego Andrzeja Plichty i moim własnym, na państwa ręce
przekazuję życzenia wszelkiego dobra, tak abyśmy się rozkochali w Kaliszu jeszcze
bardziej, abyśmy żyli w Kaliszu jak we własnej rodzinie. Mieszkańcom Kalisza za
państwa pośrednictwem również przekazuję wyrazy szacunku, ale też życzenia, by
rozwijali się w swoich rodzinach, miejscach pracy, żeby Kalisz dalej piękniał, żeby był
miastem pięknym, otwartym dla każdego, ściągającym, ale też urokliwym, tajemniczym
swoimi historycznymi zaułkami. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo, cieszmy się z
tego dzisiejszego dnia, z tej sesji uroczystej Rady Miasta Kalisza, bo przecież kochamy
nasz Kalisz, dziękuję bardzo.
Janusz Pęcherz, senator Rzeczypospolitej Polskiej – panie prezydencie, panie
przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, nie sądziłem, że zdążę dzisiaj
przyjechać do państwa, dlatego przygotowałem wystąpienie i całe szczęście że
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przyjechałem, bo wystąpienie jest znacznie dłuższe niż ja mam zamiar tutaj do państwa
przemawiać, bo już jesteście z pewnością zmęczeni. Dziękuję za to zaproszenie na tę
uroczystą sesję Rady. Ja wiem, że zawsze ta uroczysta sesja Rady była połączona ze
świętem miasta, dzisiaj jest tak troszkę połączona, także świętujmy także jako święto
miasta jeszcze raz, jeżeli nawet ono było w czerwcu. Szanowni państwo, dziękując za
zaproszenie chcę przede wszystkim pogratulować tutaj dzisiaj wyróżnionym.
Wyróżnionym tym, których praktycznie wszystkich znam, no, może pana oczywiście
Jakubowskiego wnuka także znam, natomiast nie znam może tak dobrze zasłużonego
dla miasta, pośmiertnie wyróżnionego ojca, ale wszystkich pozostałych znam
i przynajmniej pamiętam, że niektórych wyróżniałem także swoim odznaczeniem, czyli
medalem zasłużony dla miasta Kalisza. Gratuluję tym, którzy to wcześniej mieli, ale
także tym, którzy dzisiaj otrzymali to wyróżnienie po raz kolejny. Pytanie jest, czy
dobrze, że dzisiaj, czy nie powinno być wcześniej. Może wcześniej powinno już być to
wyróżnienie, ale dobrze że jest dzisiaj, że Rada Miasta postanowiła wyróżnić panów,
ale zastanawiam się, panie prezydencie i panie przewodniczący, dlaczego wśród, może
jest, teraz macie taką, będzie nowa tradycja, dlaczego wśród odznaczonych nie ma
kobiet? Może w następnym roku będą same kobiety? Jeżeli tak, to nadrobicie to,
natomiast myślę, że tutaj wśród mieszkańców Kalisza jest sporo kobiet, które także
zasługują, żeby zostały wyróżnione. Miejmy nadzieję, że w następnym roku Rada
Miasta przede wszystkim się postara o takie wyróżnienie. I oby tak było. Ale, szanowni
państwo, ja mam praktycznie tutaj na tej sali samych znajomych, ale są także znajomi
z miasta partnerskiego, serdecznie pozdrawiam wszystkich z miasta partnerskiego
Hamm. Miałem okazję bywać w Hamm, państwo także mieliście okazję bywać
w Kaliszu, kiedy byłem prezydentem. Dzisiaj, państwo, jestem w innym miejscu. To
miejsce jest zupełnie inne niż to, które tutaj jest, które było moim miejscem przez
12 lat. Czy mogę tam dużo zrobić? Myślę, że znacznie mniej niż mogłem tutaj. To,
panie prezydencie, co tutaj można zrobić od razu widać, tam, w Senacie niekoniecznie,
ale Senat dzisiaj jest na tyle istotny, żeby pokazywać, że może także być inaczej, że nie
wszystko, co rządząca większość robi, jest poprawne i Senat to poprawia i wczoraj do
23:00 niektóre ustawy głosowaliśmy z poprawkami po to, żeby były lepsze. I taka jest
rola właśnie Senatu, żeby te ustawy, które wychodzą z Sejmu, jeszcze móc doskonalić,
lub też, jeżeli one nie spełniają oczekiwań przynajmniej w większości senackiej, żeby je
ewentualnie poprawiać lub odrzucać. I z tego też miejsca chcę powiedzieć, że
w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, możemy czynić dobro. I sądzę, że każdy z nas,
każdy, który tutaj dzisiaj siedzi z panów, czynił to dobro przez wiele lat. Myślę, że dalej
my będziemy czynić dobro i że władze miasta Kalisza z panem prezydentem i z panem
przewodniczącym będą kontynuować to, co już zaczęli w dalszym ciągu dla dobra
mieszkańców przede wszystkim. Sądzę, że jest szansa, żeby wykorzystać te sprzyjające
okoliczności, które są, jeśli chodzi o potencjalnie możliwe pozyskane środki unijne,
żeby rozwijać w dalszym ciągu Kalisz. Tego życzę mojemu miastu, mojemu Kaliszowi,
władzom miasta i jego mieszkańcom, wszystkiego najlepszego.
Mariusz Witczak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – wielce szanowni
państwo, mam poważny obowiązek jako występujący na końcu na literę W, mówić
krótko. Postaram się temu podołać, więc po pierwsze bardzo chcę serdecznie państwu
podziękować za to, że możemy się bezpośrednio spotkać. Ostatnie półtora roku
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rzeczywiście istotnie nadszarpnęło nam możliwość kontaktów bezpośrednich, a żyjemy
pełnią życia tylko wtedy, kiedy pracujemy ze sobą, rozmawiamy, spotykamy się, a nie
robimy to za pomocą ekranu czy za pomocą aplikacji, które nas łączą, bo to jest wtedy
sztuczny świat, a my jesteśmy żywymi ludźmi. Szanowni państwo, życzę mojemu
ukochanemu miastu, mojemu ukochanemu Kaliszowi, mieszkańcom Kalisza, żeby to
miasto rozwijało się na miarę ich aspiracji, ich możliwości. Ja chcę państwu
powiedzieć, że kaliszanie to są ambitni ludzie i mają bardzo wysokie aspiracje i na
pewno zależy nam wszystkim na tym, byśmy jak najszybciej wrócili i grali w lidze
100-tysięczników. Nie brakuje nam dużo, a to jest nasze wspólnotowe wyzwanie, które
dotyczy nas wszystkich. Mamy po temu świetne narzędzia, bardzo dużo zasobów
w Kaliszu, wspaniałych instytucji i możliwości, które dają nam nadzieję na to, że być
może będziemy jedynym miastem w Polsce, które odbuduje status, który stracił. To jest
ważne i wiem, że musimy wszyscy wspólnotowo wziąć się do roboty i to zrealizować.
Państwu życzę zdrowia, życzę szczęścia. Promuję przy każdej okazji szczepienia
i zachęcam wszystkich i również państwa jako ambasadorów szczepień, proszę o to,
żeby zachęcać tych, którzy się nie zaszczepili, żeby to uczynili, bo to jest zdrowie, bo to
jest gwarancja tego, że będziemy żyli normalnie i będziemy z dużo większym impetem
rozwijać nasze wspólnoty i w tym również naszą wspólnotę kaliską. Uhonorowanym
gratuluję. Wspaniałe postaci. Sentymentalnie patrzę na wspaniałe dokonania, które
państwo zrealizowaliście. Tutaj z panem doktorem mieliśmy przyjemność być w tej
Radzie Miejskiej. Ile to lat już minęło, Jurek, Boże. To była kadencja 1998-2002, więc
trochę lat już minęło. Wszystkiego dobrego, filharmonikom bardzo serdecznie dziękuję,
bo to nasza perła i ta instytucja jest naprawdę naszą perłą, ale i również posiada
Grammy, czyli jest jedyną taką instytucją w Polsce, wszystkiego dobrego.
Marc Herter, nadburmistrz Hamm – szanowny panie prezydencie Kinastowski,
szanowny panie przewodniczący Skarżyński, szanowni panowie posłowie, panie
senatorze, członkowie rady, panie i panowie, to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę
osobiście przemawiać tutaj dzisiaj na uroczystej sesji Rady Miejskiej miasta Kalisza.
Przed 30 laty mój poprzednik i pana poprzednik, panie prezydencie, podpisali umowę,
porozumienie o przyjaźni. To zdarzyło się 30 lat temu. Dzisiaj rano ofiarowaliśmy
miastu obraz, który dobrze wyraża tę relację, jaka jest pomiędzy naszymi miastami.
Przedstawia ona słonia, który jest równocześnie gruby i chudy, co stanowi symbol
naszego partnerstwa, jego gorsze i lepsze momenty. Oczywiście bardzo ważne są tego
typu spotkania między przedstawicielami miast i władz, ale bardzo ważne również są
spotkania, po prostu międzyludzkie spotkania instytucji kulturalnych, stowarzyszeń
sportowych, a także kulturalnych i między artystami i młodzieżą. Chciałbym tutaj
w szczególności wspomnieć dwie inicjatywy, to jest Kultury Fabryka, która wspiera
działalność artystyczną i także Letnia Akademia Sztuki, która wspiera współpracę
w zakresie sztuki między naszymi miastami, a także chciałbym wspomnieć gimnazjum
Hamm i Liceum Adama Asnyka, a więc współpracę między młodzieżą. Mogłem się
dzisiaj rano przekonać właśnie będąc z wizytą w I Liceum im. Adama Asnyka tutaj
w Kaliszu, właśnie w jaki sposób ta współpraca między młodymi ludźmi się kształtuje.
Panie prezydencie, jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem tutaj po raz pierwszy,
ponieważ zostałem wybrany nadburmistrzem miasta Hamm dopiero przed rokiem, ale
jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem dynamiki transformacji gospodarczej i także
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przebudowy miasta. Chciałbym również podkreślić, że sieć przyjaźni, która tutaj
powstała między ludźmi z naszych miast, jest również takim, stabilizacją dla integracji
europejskiej. Chciałbym też przytoczyć słowa niemieckiego pisarza Wilhelma von
Humboldta, który powiedział, że w gruncie rzeczy wartość życiu nadają relacje
międzyludzkie i możemy się o tym przekonać właśnie teraz po czasie pandemii, po
koronawirusie, jak prawdziwe są te słowa. Mamy dobrą tradycję naszej współpracy,
30-letnią tradycję współpracy między naszymi miastami i niech ta przyjaźń trwa dalej.
I miejmy wspólną piękną przyszłość, dziękuję bardzo.
Krystian Kinastowski – panie nadburmistrzu, ja przede wszystkim chciałem
podziękować za to, że udało panu się w tym natłoku spraw znaleźć tych kilka wolnych
dni, żeby do Kalisza przyjechać, świętować tu z nami, wiem, że czasami bardzo często
jest wygospodarować nawet kilka dni, na pewno jest pan bardzo zajętym człowiekiem,
bardzo cieszymy się, że za każdym razem, kiedy możemy gościć tutaj delegację
z Hamm, jesteśmy szczęśliwi również wtedy, kiedy możemy jechać do was. Mój
zastępca, Grzegorz Kulawinek był w waszym pięknym mieście i bardzo mu się
podobało. Również przekazywał mi, jak ciepło cała nasza delegacja była przyjęta.
Mam nadzieję, że naszymi wspólnymi wysiłkami podtuczymy trochę tego słonia, będzie
coraz grubszy i jestem przekonany, że w wyniku tego naszego tutaj dzisiejszego
spotkania będziemy w stanie zainicjować wiele fantastycznych wydarzeń dla
młodzieży, dla sportowców, dla ludzi tutaj kaliskiej kultury. Jestem przekonany, że tak
się stanie. Także, do zobaczenia, panie burmistrzu, życzymy bezpiecznego powrotu, bo
wiem, że pan burmistrz dzisiaj wraca do siebie, także proszę wracać bezpiecznie
i nosić Kalisz w sercu, bardzo dziękuję.
Marc Herter – dziękuję bardzo i do zobaczenia w Hamm.
Nastąpiło wyprowadzenie pocztu sztandarowego, a konferansjer poprosił o zabranie
głosu Tadeusza Skarżyńskiego, przewodniczącego Rady Miasta Kalisza.
Tadeusz Skarżyński – szanowni państwo, zanim zakończę uroczyste obrady dzisiejszej
sesji, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować państwu za to, że przybyli na
dzisiejszą sesję, ale również bardzo gorąco chciałbym podziękować tym, którzy się
przyczynili do dzisiejszej organizacji uroczystej sesji Rady Miasta, przede wszystkim
pracownikom Kancelarii Rady Miasta Kalisza, ale także pracownikom wydziału
gospodarczego, wydziału technicznego tutaj Urzędu Miasta Kalisza. Bardzo
serdecznie chciałem podziękować filharmonikom i pani, która tutaj nas oczarowała
swoim głosem, niestety tu w chwili obecnej jej nie widzę, ale naprawdę przeniosła nas
w inny świat. Szanowni państwo, no i oczywiście niesamowici konferansjerzy, którym
bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To po raz kolejny już taka sesja, która jest
prowadzona w tak naprawdę profesjonalny i arcydobry sposób, bardzo serdecznie
państwu dziękuję. Szanowni państwo, gorące brawa dla wszystkich, którzy się
przyczynili. I mam do państwa jeszcze jedną prośbę. Tak jak powiedziałem, zanim
zamknę tę uroczystą sesję, ponieważ w zeszłym roku po raz pierwszy tak zrobiliśmy
i myślę, że w tym roku dobrze byłoby zrobić po raz kolejny. To jest uroczysta sesja
Rady Miasta Kalisza, a zazwyczaj na zdjęciach z tejże sesji z wyjątkiem
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przewodniczącego nie ma radnych, ostatnio było to troszeczkę inaczej, w związku
z tym mam gorącą prośbę radnych Rady Miasta Kalisza o to, żeby wyszli tutaj na
środek, proszę państwa serdecznie. Zapraszam serdecznie, razem oczywiście
z uhonorowanymi, z naszymi prześwietnymi gośćmi. Proszę również państwa, żebyśmy
mogli zrobić sobie wspólne zdjęcie, radni Rady Miasta Kalisza razem
z uhonorowanymi gośćmi, bo to, szanowni państwo, też właśnie rada w pełnym
składzie… dziękuję uhonorowanym gościom. Szanowni państwo, dobiegła końca
oficjalna część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę złożymy gratulacje jeszcze
raz widzę. Szanowni państwo, zamykam XLII Uroczystą Sesję Rady Miasta Kalisza.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję tym, którzy
przybyli do nas bezpośrednio i dziękuję tym, którzy obserwują nas za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej. Dziękuję bardzo.
Konferansjer – bardzo, bardzo dziękujemy panu przewodniczącemu. Pozwólcie
państwo bo pan przewodniczący podziękował już muzykom, ale pozwólcie, że jeszcze
z imienia i nazwiska wymienię jeszcze raz muzyków Filharmonii Kaliskiej, którzy nam
dzisiaj towarzyszyli: pani Iwona Gorgol, wiolonczela; pan Tomasz Ratajczak,
fortepian; pan Arkadiusz Hylewski, skrzypce; pan Paweł Kulczycki, skrzypce; pan
Tobiasz Michna, kontrabas; pan Szymon Półtorak, altówka, a także nasz niezawodny
trębacz, pan Wojciech Musiał. A teraz, w imieniu prezydenta Miasta
i przewodniczącego Rady Miasta zapraszamy państwa na toast okolicznościowy za
pomyślność miasta i jego mieszkańców. A my na zakończenie bardzo, bardzo
dziękujemy za możliwość poprowadzenia dzisiejszej uroczystości - Agnieszka Gierz
i Paweł Figiel. Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia!

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Tadeusz Skarżyński

Sporządziła:
10.09.2021 r. E. Pastuszak
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