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Opracowanie sporządzone zostało przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki na 
podstawie materiałów otrzymanych z Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza, Wydziałów: 
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, 
Rozbudowy Miasta i Inwestycji, Finansowego, Geodezji i Kartografii, Gospodarowania 
Mieniem, Edukacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Administracyjno-
Gospodarczego Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego, Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych, Zarządu Dróg Miejskich, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka, a także Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
Oddział w Kaliszu.  

Konsultacja specjalistyczna: Joanna Niekrasz – konserwator zabytków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz skrótów stosowanych w treści opracowania: 

1. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza- KPM 
2. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury -WBUA 
3. Wydział  Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - WSRK 
4. Wydział  Rozbudowy Miasta i Inwestycji - WRMI 
5. Wydział  Finansowy - WF 
6. Wydział  Geodezji i Kartografii- WGK 
7. Wydział  Administracyjno-Gospodarczy - WAG 
8. Wydział Gospodarowania Mieniem - WGK 
9. Wydział  Edukacji - WE 
10. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – WZKO 
11. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki – WKST 
12. Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego – BOIPS 
13. Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – MZBM 
14. Zarządu Dróg Miejskich – ZDM 
15. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka – MBP 
16. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – PTTK 
17. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – WUOZ 
18. Wojewódzki Konserwator zabytków – WKZ 
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Wprowadzenie  
 

 Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 przyjęty 
został uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXIX/561/2009 z 1 października 2009 r. 
Podstawą prawną do jego sporządzenia była ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.).  
 Regulacja ustawowa dotycząca zabytków wprowadziła podział całej sfery 
poświęconej ich zachowaniu na dwa podstawowe zakresy: ochronę zabytków i opiekę nad 
zabytkami. Opieka nad zabytkami ma charakter zindywidualizowany i za jej realizację 
odpowiedzialny jest aktualny dysponent (właściciel) obiektu. Ochrona zabytków 
realizowana jest przez organy administracji publicznej, czyli administracji rządowej i 
samorządowej, działające w publicznym interesie, zgodnie z przypisanymi im ustawowo 
kompetencjami.  
 Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012, zgodnie z 
art. 87 cyt. ustawy, obejmuje okres 4 lat i jest dokumentem wymagającym cyklicznej 
aktualizacji. Z realizacji Programu Prezydent miasta sporządza co 2 lata sprawozdanie, 
które przedkłada Radzie Miejskiej. Pierwsze Sprawozdanie za okres 2009-2010 
Prezydent Miasta Kalisza przedłożył Radzie Miejskiej Kalisza na sesji RMK w dniu 26 
maja 2011r. 
 Niniejszy dokument obejmuje lata 2011-2012, stanowiąc jednocześnie 
zakończenie procesu monitorowania realizacji zadań objętych Program Opieki nad 
Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 i koncentruje się na podsumowaniu 
działań podejmowanych przez podmioty prowadzące zadania a na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego w Kaliszu, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. Ocena 
stopnia realizacji określona została w wyniku przeprowadzonego monitoringu, 
rozumianego jako systematyczne obserwowanie zjawiska w celu poznania jego dynamiki 
wraz z metodycznym gromadzeniem danych.  
  
 

Cel, zakres oraz metodyka monitoringu  
 

 Monitoring jest procesem systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i 
jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i całego Programu w aspekcie 
rzeczowym i, tam gdzie to możliwe, finansowym. Jego celem jest ustalenie zgodności 
realizacji zadań z przyjętymi celami oraz zarządzanie informacją służącą wspomaganiu 
procesu decyzyjnego. Monitoring jest badaniem osiągniętych wyników w porównaniu do 
oczekiwań.  
 Działania monitoringowe w niniejszym Sprawozdaniu posłużyły do analizy 
procesu realizacji założonych działań na poziomie celów i zadań. W Programie 
wytyczono 7 kierunków działań dla jego realizacji, określono 12 celów, dla osiągnięcia 
których wyznaczono 107 zadań realizacyjnych.  
 Sprawozdanie zawiera opis i ocenę każdego zadania realizacyjnego ujętego w 
Programie. Powyższe działanie pozwoliło na ustalenie etapu realizacji, na jakim znajdują 
się poszczególne przedsięwzięcia.  
 W pierwszej części dokumentu zawarty został zwięzły opis merytoryczny i dane 
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finansowane realiz0wanych zadań. 
 W części drugiej, w układzie tabelarycznym, wszystkim zadaniom przypisany 
został jeden ze 4 statusów: „nie rozpoczęte”, „rozpoczęte”, „wykonane” oraz 
„cykliczne”.  
– Status „nie rozpoczęte” oznacza, że w l.2011-2012 nie podjęto działań dla 
przygotowania i realizacji określonego zadania lub nie uzyskano żadnych danych.  

– Status „rozpoczęte” jest najszerszą kategorię pozwalającą oceniać stopień realizacji 
zadań. W tej kategorii mieszczą się projekty inwestycyjne, w których rozpoczęto lub 
zakończono fazę projektowania, określony jest podmiot, który ma wykonać dane 
działanie po ukończeniu fazy projektowania lub ustalony budżet na realizację celu 
operacyjnego. Obejmuje także zadania, których realizacja jest bliska ukończenia.  
– Status „wykonane” oznacza działania wykonanie i ukończone.  

– Ostatnim statusem oceny realizacji zadania jest status „cykliczne”, który oznacza 
połączenie cech statusu „wykonane” i „rozpoczęte”. Statusem tym oznaczono 
najczęściej przedsięwzięcia, projekty czy działania, które realizowane są regularnie.  
 Tabela zawierająca cele, nazwy zadań w ramach poszczególnych celów oraz ocenę 
każdego zadania zamieszczona została na stronach 138- 149    niniejszego Sprawozdania. 
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Cel 1. REALIZACJA ZADAŃ KOMPETENCYJNYCH SAMORZĄDU 
DOTYCZĄCYCH OPIEKI NAD ZABYTKAMI JAKO  

POTWIERDZENIE UZNANIA ZNACZENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
DLA ROZWOJU MIASTA. 

 
 
Zadanie 1. Przyjęcie przez Radę Miejską Kalisza Programu Opieki nad 
Zabytkami na lata 2009-2012 oraz okresowe monitorowanie jego realizacji.  

Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009–2012 przyjęty 
został Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXIX/561/2009 z dnia 1 października 2009 
r. Jego realizacja podlega stałemu monitoringowi, którego bezpośrednim rezultatem, jest 
ustawowo wymagane Sprawozdanie z realizacji Programu. Sporządza je co 2 lata 
Prezydent Miasta, a następnie przedstawia Radzie Miejskiej. Prezydent Miasta Kalisza 
wyznaczył Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki (dalej WKST) do koordynacji 
działań w zakresie monitorowania Programu, a merytoryczne Wydziały i komórki 
organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań w ramach wyznaczonych celów, 
zobowiązał do przekazywania ww. Wydziałowi rocznych informacji o określonych 
stopniach ich realizacji.  
 Sprawozdanie za okres 2009-2010 Prezydent Miasta Kalisza przedłożył Radzie 
Miejskiej Kalisza na sesji RMK w dniu 26 maja 2011 r. Bieżące Sprawozdanie obejmuje 
lata 2011-2012, stanowiąc jednocześnie zakończenie procesu monitorowania realizacji 
zadań objętych  Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012. 
 Jednocześnie w 2012 r. Prezydent Miasta Kalisza przystąpił do sporządzenia 
Programu obejmującego kolejny okres programowania tj. na lata 2013-2016. Ze względu 
na strategiczny charakter dokumentu, Prezydent  powołał interdyscyplinarny Zespół 
Zadaniowy ds. Gminnego Programu Opieki dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016, złożony 
z Naczelników merytorycznych Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Kierowników 
komórek organizacyjnych Miasta. Zespołowi przewodniczył Pan Dariusz Grodziński 
Wiceprezydent Miasta Kalisza, a obowiązki Koordynatora prac nad Programem Opieki 
nad zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016, pełniła Pani Marzena Ścisła – 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.  
 W okresie od 18 maja do 10 grudnia br. we współpracy Zespołem Zadaniowym i 
Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, forma zewnętrzna pracowała nad 
sporządzeniem dokumentu i zgodnie z umową przekazała go Miastu 10 grudnia br. 
 Prezydent Miasta Kalisza, realizując obowiązek wynikający z art. 87 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.) przedłożył do zaopiniowania Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 
2013-2016. 
 Po uzyskaniu opinii WWKZ Program przekazany zostanie pod obrady Rady 
Miejskiej Kalisza. 
 
Zadanie 2. Coroczna aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych na podstawie otrzymanych aktualizacji od 
właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych.  
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Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
dla miasta Kalisza sporządzany jest na podstawie Planów ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla wytypowanych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej WKZ) zabytków nieruchomych i 
ruchomych. Do ich sporządzenia zobowiązani są ustawowo właściciele i zarządcy tych 
obiektów.  
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Plan ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta Kalisza, jest integralną częścią 
Planu Obrony Cywilnej Miasta i podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 marca, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W celu zgromadzenia danych do 
aktualizacji, WKST przygotowuje wystąpienia do właścicieli/zarządców obiektów 
zabytkowych objętych Planem, przypominające o obowiązku poinformowania Prezydenta 
Miasta o zmianach jakie zaszły w sporządzonym dla danego obiektu planie wg stanu na 
31 grudnia. Na podstawie pozyskanych informacji Wydział Zarządzania Kryzysowego i 
Spraw Obronnych dokonuje aktualizacji Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta Kalisza.  
 
Zadanie 3. Coroczne wydzielanie w budżecie Miasta Kalisza środków 
finansowych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami.  

Każdego roku w budżecie Miasta, w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa 
Narodowego, wydzielane są środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych 
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wysokość środków 
wyasygnowanych na te cele  w l. 2011-2012 obrazuje poniższa tabela: 
 
 
Rok 

 
Dział  
 
921  
Kultura  
i Ochrona  
Dziedzictwa 
Narodowego 

 
Rozdział  
 
92120  
Ochrona zabytków  
i opieka  
nad zabytkami 
 

 
Kwota  
ogółem  
w złotych 

 
Kwota na dotacje 
celowe z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
prac remontowych  
i konserwatorskich  
obiektów 
zabytkowych  
przekazywane 
jednostkom 
niezaliczonym do 
sektora finansów 
publicznych (zł) 

2011                                  393 000 193 000 

2012     627 063 437 063 

 
Zadanie 4. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków 
nieruchomych.  

Ustawowy obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków nieruchomych 
spoczywa na Prezydencie Miasta. Stosownie do art. 21 ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami ewidencja zabytków była podstawą do sporządzenia programu 
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opieki nad zabytkami dla miasta Kalisza. 
Nowelizacja ustawy o  ochronie  zabytków i  opiece nad  zabytkami z dnia  

18.03.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 75, poz.4574), która weszła w życie 5 czerwca 2010 r., 
zmieniła status gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami miała ona znaczenie porządkujące, wewnętrzne, pozwalała na analizę i 
inwentaryzację istniejącej substancji zabytkowej, była podstawą do sporządzania 
gminnych programów opieki nad zabytkami i nie mogła być dla organów 
konserwatorskich podstawą działań o charakterze władczym. Umieszczenie w ewidencji 
nie było równoznaczne z poddaniem obiektu nadzorowi konserwatorskiemu. Wyłącznie 
obiekty objęte jedną z form ochrony konserwatorskiej wymienionej w art. 7 ust. 4 ustawy 
podlegały takiemu nadzorowi.  

Obecnie dla samorządów szczebla gminnego, najistotniejszą zmianą jest 
rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków o ustalenia ochrony zawarte w 
takich dokumentach jak: decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzja o 
warunkach zabudowy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzja o 
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w 
zakresie lotniska użytku publicznego. Ponadto do art. 19 ustawy dodany został ust.1a 
wskazujący zabytki, których ochrona musi być bezwarunkowo uwzględniona w decyzjach, 
o których wyżej mowa. Są to zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 
oraz ich otoczenie, a także inne zabytki nieruchome znajdujące się w 
gminnej ewidencji zabytków. Prowadzi to do zmiany charakteru prawnego gminnej 
ewidencji zabytków. Ponadto do 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy przedłużony został 
termin na założenie krajowej, wojewódzkiej ewidencji zabytków, do 2 lat zaś na założenie 
gminnej ewidencji zabytków.   

W okresie przejściowym, tj. do czasu założenia nowej gminnej ewidencji 
zabytków, stosownie do:  
 art. 8 ust.1 cytowanej wyżej ustawy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy w odniesieniu do  zabytków 
znajdujących się w wykazie wydaje się po uzgodnieniu z WKZ ,  
 art.8 ust.2 decyzje  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzje  
o ustaleniu lokalizacji  linii kolejowej, oraz decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w odniesieniu do 
zabytków znajdujących się    w wykazie wydaje się po uzyskaniu opinii WKZ  
 art.8.ust.3 – decyzje o których mowa w art.39 ust.3 i art.49 ust.1 ustawy  z dnia  
7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wydaje się po uzgodnieniu z WKZ –  
w odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie. 

W  terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia  5  grudnia  
2010 r., wojewódzcy konserwatorzy zabytków zostali zobowiązani do przekazania 
samorządom gminnym i staroście wykazów zawierających zestawienie zabytków: 
wpisanych do rejestru, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytków 
nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. W odniesieniu do wskazanych wyżej zabytków, do 
czasu złożenia gminnej ewidencji zabytków, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z 
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wojewódzkim konserwatorem zabytków. Natomiast decyzje o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzje o ustaleniu lokalizacji kolejowej oraz decyzje o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie lotniska publicznego wydaje się po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.  
 Dnia 12.09.2011 r. do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynął  przesłany przez 
Kierownika Delegatury w Kaliszu WUOZ w Poznaniu wykaz zabytków nieruchomych (bez 
zabytków archeologicznych) ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytków 
nieruchomych wyznaczonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków z terenu miasta Kalisza, który 
obejmował 2291 pozycji.  
 Na jego podstawie w okresie od października  2011 r. do lipca 2012 r.  prowadzone 
były prace nad terenową weryfikacją 2291 zabytków ujętych ww. zestawieniu oraz 
opracowaniem kart gminnej ewidencji zabytków dla układów urbanistycznych, zespołów i 
poszczególnych obiektów zabytkowych. Koszt tych prac wyniósł 90.542,- zł. 
 Karty zostały sporządzane w 2 egzemplarzach drukowanych oraz w wersji 
elektronicznej, według wzoru karty adresowej zabytku nieruchomego, stanowiącej 
załącznik nr 6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 
2011 r.  w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych 
za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661), a także  zgodnie z instrukcją 
opracowania kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomych przygotowaną przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.  
 We wrześniu 2012 r. Prezydent przekazał Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków  1 egzemplarz zbioru 2266 kart adresowych zabytków 
nieruchomych architektury i budownictwa. Po akceptacji kart przez WUOZ  Delegatura w 
Kaliszu,  zaktualizowany wykaz obiektów nieruchomych (bez zabytków archeologicznych) 
objętych Gminną Ewidencją Zabytków Miasta Kalisza, udostępniony zostanie na stronie 
Miasta Kalisza – w BIP – aby właściciele i zarządcy zabytków mogli dochować należytej 
staranności przy podejmowaniu wszelkich działań dotyczących należytego utrzymania 
zabytków oraz planowanych prac remontowych i konserwatorskich. 
 
Zadanie 5. Przystąpienie   do   wykonywania  miejskiej   ewidencji zabytków 
archeologicznych.  
 Według informacji WKZ, która wpłynęła do Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 
12.09.2011 r. nadal trwają prace związane z opracowaniem pojedynczych stanowisk 
archeologicznych i ich  zespołów, wobec powyższego nie otrzymaliśmy jeszcze map z 
naniesionymi danymi, dla których musi być założona gminna ewidencja zabytków.   
 Wobec braku danych, niemożliwe było podjęcie działań zmierzających do 
utworzenia gminnej ewidencji zabytków archeologicznych. Zadanie to zostało ujęte w 
budżecie Kalisza na 2013 rok. 
 
Zadanie 6.  Stała współpraca samorządu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.  

W l. 2011-2012 samorząd współpracował z Wielkopolskim Wojewódzkim 
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Konserwatorem Zabytków w następującym zakresie:  
uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  

uzgadniania warunków zabudowy dla wszystkich inwestycji projektowanych 
na obszarze Kalisza objętym ochroną konserwatorską (w ramach procedury 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego),  

każdorazowo, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia 
na budowę dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub będących w wykazie 
zabytków nieruchomych (bez zabytków archeologicznych) ujętych w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków oraz  wyznaczonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków z terenu miasta 
Kalisza  oraz innych obiektów budowlanych projektowanych na obszarach 
objętych ochroną konserwatorską Wydział Budownictwa, Urbanistyki i 
Architektury (dalej WBUA) wymagał przedłożenia pozwolenia WKZ na 
planowane prace,  

uzgadniania dokumentacji projektowej i występowania o pozwolenie na 
prace, które prowadzi samorząd jako właściciel obiektów zabytkowych i terenów 
zielonych wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską 
(fragmenty zabytkowych murów miejskich, zabytkowy Park Miejski, Planty, 
budynki),  

udziału przedstawicieli Wydziałów oraz komórek organizacyjnych w wizjach 
lokalnych obiektów zabytkowych (np. murów miejskich, cmentarzy, budynków), 
prowadzonych przez WKZ w celu określenia stanu ich zachowania oraz zakresu 
prac koniecznych do wykonania,  

tworzenia i aktualizacji gminnej ewidencji zabytków nieruchomych Miasta 
Kalisza. 

 
Zadanie 7. Zawieranie w umowach sprzedaży, dzierżawy zabytków 
nieruchomych warunków nakładających obowiązek przeprowadzenia 
niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.  

W latach  2011 – 2012   nie podpisano umów sprzedaży, dzierżawy czy użyczeń 
dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

Dnia 28.06.2012 r. zawarto umowę sprzedaży  nieruchomości zlokalizowanej przy 
ul. Widok 23, zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym oraz przylegającymi do 
niego budynkami gospodarczymi. W ww.  umowie nabywca tej nieruchomości 
oświadczył, że znany jest mu fakt, iż przedmiotowa nieruchomość położona jest w 
obszarze objętym ochroną konserwatorską i w związku z tym istnieje konieczność 
uzyskania stosownych pozwoleń Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

W przypadku sprzedaży kolejnych nieruchomości ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków       i    podlegających   ochronie konserwatorskiej - nabywcy będą informowani 
o konieczność uzyskania stosownych pozwoleń Wielkopolskiego Wojewódzkiego 



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

10 
 

Konserwatora Zabytków.   
 

Zadanie 8. Okresowa kontrola stanu technicznej przydatności budynków i 
ich instalacji.  

Budynki zabytkowe, którymi administruje Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych (MZBM), poddawane są corocznym przeglądom technicznym, podczas 
których ocenie podlega ich stan ogólnobudowlany, a także stan instalacji gazowych oraz 
przewodów kominowych. Kompleksowe przeglądy tychże obiektów wykonywane są raz 
na 5 lat i wówczas oceniany jest ich ogólny stan techniczny, ze wszystkimi mediami i 
instalacjami. Powstała w ten sposób dokumentacja pozwala racjonalnie i właściwie 
planować prace remontowe i naprawcze zarówno w budynkach zabytkowych, jak i tych 
nie ujętych w ewidencji zabytków nieruchomych miasta Kalisza.  
 Przeprowadzono także okresową kontrolę stanu technicznego przydatności 
budynku  ratusza i jego instalacji  Stosowne protokoły i wpisy zamieszczono w książce 
obiektu budowlanego, który jest w posiadaniu Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 
(dalej WA-G). 
 WA-G zlecił  również wykonanie naprawy części pokrycia dachu w budynku 
ratusza w celu zabezpieczenia pomieszczeń ostatniej kondygnacji przed zalaniem wodą 
opadową i topniejącym śniegiem w okresie roztopów. Koszt robót dekarskich wyniósł  2 
275,50 zł. Naprawione zostały  także cokoły w Sali Recepcyjnej za kwotę 1 987,51 zł. 
 Ponadto WA-G uzyskał zalecenia konserwatorskie określające warunki dla prac 
konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Sali Recepcyjnej w budynku Ratusza 
jako wytyczne do podjęcia robót z chwilą, gdy  takie zadanie zostanie wprowadzone do 
budżetu miasta. 
 
Zadanie 9. Okresowa kontrola (nie rzadziej niż raz na 2 lata) właściwego 
oznakowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków znakiem 
informacyjnym przekazanym przez samorząd (znak Konwencji Haskiej).  

W 2011 roku przeprowadzono kontrolę oznakowania obiektów, które są wpisane 
do rejestru zabytków, znakiem informacyjnym przekazanym przez samorząd (znak 
Konwencji Haskiej). Stwierdzono  brak tabliczek  na następujących obiektach: 

 
 
L.p. Nazwa obiektu  Adres  

1. Kościół pojezuicki  pw. św. Wojciecha i Stanisława  ul. Kolegialna 2 

2. Kościół pobernardyński pw. Nawiedzenia NMP i zespół 
klasztorny pobernardyński  
(ob. OO. Jezuici) 

ul. Stawiszyńska 2 

3. Kościół  pw. św. Józefa i Piotra i Al kantary  i klasztor 
poreformacki ( ob. SS. Nazaretanek) 

ul. Śródmiejska 43 

4. Kaplica św. Jana Nepomucena przy kościele 
poreformackim  

ul. Śródmiejska 43 

5. Zespół  bankowy  pl. W. Bogusławskiego 2 

6. Zespół fabryki fortepianów  ul. Chopina 2 
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7. Budynek mieszkalny  ul. Babina 9 

8. Budynek mieszkalny  ul. Bolesława Pobożnego 28 

9. Budynek mieszkalny  ul. Częstochowska 125 

10. Budynek mieszkalny  ul. Główny Rynek  3 

11. Budynek mieszkalny  ul. Główny Rynek  4 

12. Budynek mieszkalny  ul. Kanonicka 1 

13. Budynek mieszkalny  ul. Kanonicka 4 

14. Budynek mieszkalny  ul. Nowy Rynek 5 

15. Budynek mieszkalny  ul. Nowy Świat 8 

16. Budynek mieszkalny  ul. Nowy Świat  10 

17. Budynek mieszkalny  ul. Pułaskiego 16 

18. Budynek mieszkalny  ul. Pułaskiego 18 

19. Budynek mieszkalny  ul. Św. Stanisława 3 

20. Budynek mieszkalny  ul. Św. Stanisława 9 

21. Budynek mieszkalny  ul. Śródmiejska 14 

22. Budynek mieszkalny  ul. Wodna 3 

23. Budynek mieszkalny  ul. Zamkowa 9 

 
 Właścicielom ww. obiektów przekazano tabliczki ze znakiem informacyjnym.  
 
Zadanie 10. Opracowanie dla obszarów szczególnie wartościowych 
kulturowo analiz   i studiów przydatnych do podejmowania decyzji 
planistycznych.  

Z informacji pozyskanych z WBUA wynika, że w okresie 2011 - 2012 nie 
podejmowano prac planistycznych na obszarach, które byłyby szczególnie wartościowe 
kulturowo, dlatego też nie było potrzeby opracowania analiz i studiów będących 
podstawą do podejmowania decyzji planistycznych.  
 
Zadanie 11. Sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową jednostek 
organizacyjnych Miasta, posiadających obiekty zabytkowe.  
Zadanie 12. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w 
obiektach Urzędu Miejskiego będących zabytkami.  

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach Urzędu 
Miejskiego będących zabytkami odbywa się cyklicznie, raz do roku, co reguluje instrukcja 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków Urzędu Miejskiego w Kaliszu.  
 Sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w jednostkach 
organizacyjnych Miasta posiadających obiekty zabytkowe dokonywane jest bezpośrednio 
przez administratorów tych budynków. Budynki te dodatkowo objęte są w pierwszej 
kolejności planowymi kontrolami stanu ochrony przeciwpożarowej przez inspektora-
specjalistę Urzędu Miejskiego w Kaliszu.  
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Cel 2. ZAHAMOWANIE PROCESÓW DEGRADACJI ZABYTKÓW I 
DOPROWADZENIE DO POPRAWY STANU ICH ZACHOWANIA. 

 
 
 
Zadanie 1. Podjęcie działań prowadzących do aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji.  
 Lokalny Program Rewitalizacji Terenów Miejskich Miasta Kalisza, przyjęty w 
2005 r. uchwałą Nr XXVIII/482/2005 jako niezbędny dokument do składania projektów 
do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet III, 
działanie 3.3 z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych – stracił swą aktualność. 
Po sprzedaży przez Miasto Kalisz kluczowego dla tego obszaru obiektu, tzw. Koszar 
Godebskiego i wybudowaniu boiska sportowego przy Gimnazjum  nr 2, Lokalny Program 
Rewitalizacji nie spełniał już swej roli dokumentu kierunkowego w rozwoju Miasta, stał 
się dysfunkcyjny, a tym samym ograniczał możliwości dysponowania tymi terenami.  
 Lokalny Program Rewitalizacji sporządzony został zgodnie z warunkami 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  który obowiązywał do 
2006 r. Dlatego też uchwałą Nr XX/263/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 
2012 r.  uchylona została  uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Terenów Miejskich Miasta Kalisza. 
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny zakłada w ramach priorytetu IV 
Rewitalizacja obszarów problemowych, możliwość ubiegania się m.in. przez samorządy, 
firmy i osoby fizyczne o wsparcie finansowe projektów z zakresu odnowy miast. 
Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, 
który będzie dokumentem stanowiącym podstawę do identyfikacji zintegrowanych 
projektów rewitalizacyjnych. Zatwierdzone uchwałą rady miejskiej plany - programy 
rewitalizacji powinny być przekazane łącznie z wnioskiem o wsparcie konkretnego 
projektu do Instytucji Zarządzającej WRPO. 
 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych 
dla Miasta Kalisza do roku 2020  jest kluczowym dokumentem dla skutecznego 
przeprowadzenia 
procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Do prac nad sporządzeniem 
programu przystąpiono w lipcu 2010 r. 
 Istotne znaczenie w realizacji tego celu przypisano działaniom ukierunkowanym 
na kompleksową odnowę zdegradowanych fragmentów miasta, w tym obszarów 
poprzemysłowych, mającym na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta oraz 
aktywizację społeczności lokalnej w obszarach kryzysowych. Stanowią one przedmiot 
szeroko pojętej rewitalizacji miasta, zorientowanej na poprawę warunków życia 
mieszkańców, umocnienie tożsamości lokalnej, ograniczenie negatywnych zjawisk 
społecznych, ożywienie gospodarcze i przeciwdziałanie bezrobociu, przywrócenie ładu 
przestrzennego wraz z ponownym włączeniem obszarów zdegradowanych, w tym, 
obszarów poprzemysłowych w strukturę funkcjonalno – przestrzenną  
i krajobraz miasta. 
 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych 



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

13 
 

dla Miasta Kalisza do roku 2020 opracowany został w celu ukierunkowania działań 
rewitalizacyjnych i stworzenia warunków do równoważenia struktur przestrzennej i 
społecznej miasta oraz udziału mieszkańców i interesariuszy w życiu miasta, a także 
określenia celów i rezultatów rewitalizacji obszarów uznanych za dysfunkcyjne w wyniku 
ich odnowy w sferach przestrzennej, technicznej, społecznej i ekonomicznej. Plan ma 
charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzennej, społecznej, 
gospodarczej i mieszkaniowej. Jest kompleksowym dokumentem przeciwdziałania 
degradacji obszaru miasta oraz marginalizacji określonych grup społecznych. Ma na celu, 
poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, skorelowanych z polityką 
lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania, ustalenie długofalowych 
działań na przyszłość w zakresie rewitalizacji dysfunkcyjnych obszarów 
miasta. 
 Z uwagi na szeroką grupę potencjalnych beneficjentów działania 4.1 i 4.2 
podzielono na  dwa etapy. W  sierpniu i we wrześniu 2011r. przeprowadzono konsultacje 
społeczne dające możliwość zainteresowanym podmiotom, firmom, osobom fizycznym 
zapoznania się i wypowiedzenia się na temat rewitalizacji. 
 Adresatami pierwszego etapu konsultacji byli wszyscy mieszkańcy Miasta Kalisza.  
Zostali 
oni zaproszeni do wypełnienia celowo opracowanych ankiet. Zdaniem respondentów było 
m.in. wskazanie głównych przyczyn degradacji miasta oraz kategorii interwencji, które 
ich zdaniem należy uznać za priorytetowe. Przyjęta przez Zespół ds. rewitalizacji metoda 
konsultacji społecznych miała na celu upowszechnienie informacji na temat samej 
rewitalizacji i możliwości, jakie stwarza ona mieszkańcom miasta w zakresie 
przestrzennego, gospodarczego i społecznego ożywienia miasta. 
 Drugi etap konsultacji społecznych miał na celu rozpoznanie zamierzeń 
inwestycyjnych właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych obszarów dysfunkcyjnych, wyznaczonych do rewitalizacji i 
uwzględnienie ich w ZPROMIP.  
 W efekcie szerokich analiz i zgłoszonych uwag powstał dokument zawierający : 
 diagnozę sytuacji przestrzenno – społeczno – gospodarczej Miasta Kalisza, 
 odniesienie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju kraju, regionu i 
miasta, 
 analizę możliwości budżetowych dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, 
 obszary objęte rewitalizacją, 
 system wdrażania, monitorowania, aktualizacji, komunikacji i partycypacji społecznej.
  
 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych 
dla Miasta Kalisza do roku 2020” przyjęty  został Uchwałą Nr XXVII/355/2012 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku.  
 Kwota brutto za wykonanie Planu wyniosła  27 060 zł  (ze środków będących  w 
dyspozycji WRMI).Ponadto w październiku 2012r. wykonano analizy niezbędne do ujęcia 
dodatkowych terenów w aktualizacji „Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów 
Miejskich i Poprzemysłowych Miasta Kalisza do roku 2020”. Kwota brutto za wykonanie 
analiz 9 409,50 PLN. ( ze środków będących  w dyspozycji WRMI). 
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Zadanie 2. Wypracowanie zasad współpracy z właścicielami i 
administratorami budynków zabytkowych.  
 Współpraca z właścicielami budynków zabytkowych w celu zapewnienia im opieki 
realizowana była w latach 2011-2012 przez bezpośrednie i pisemne kontakty 
zainteresowanych  
z Prezydentem Miasta oraz Naczelnikami merytorycznych Wydziałów Urzędu Miejskiego, 
na bazie uregulowań wewnętrznych kaliskiego samorządu, tj. w oparciu o:  

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków,  

corocznie uchwalany przez Radę Miejską Kalisza programu współdziałania z 
organizacjami pozarządowymi,  

realizację ulg podatkowych dotyczących   zwolnienia z podatku od 
nieruchomości budynków   wpisanych  indywidualnie do rejestru  zabytków  
(zgodnie   z art.  7 ust.1   pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia   1991 r. o podatkach i 
opłatach   lokalnych   Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 

 Współpracy tej służyła również polityka informacyjna Miasta, prowadzona w celu 
ułatwienia właścicielom i zarządcom dostępu do wszelkich ogłoszeń i informacji o 
możliwościach pozyskania środków finansowych na prowadzenie prac remontowych, 
konserwatorskich zabytków, zarówno z budżetu Miasta, jak i ze źródeł zewnętrznych, 
prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.kalisz.pl  oraz lokalnych 
mediów.  
 Dzięki zainteresowaniu dziennikarzy problematyką ochrony zabytków, w lokalnej 
prasie, radiu, telewizji oraz na portalach internetowych ukazują się bieżące informacje, co 
umożliwia właścicielom i zarządcom obiektów zabytkowych zapoznanie się z warunkami 
ubiegania się o dofinansowanie, wymogami prowadzenia prac i robót przy zabytkach 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podejmowanie starań o pozyskanie 
środków finansowych.  
 
Zadanie 3. Wypracowanie corocznych planów lustracji obiektów i 
przestrzeni zabytkowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 
prowadzanie wspólnych lustracji.  

Pracownicy merytorycznych Wydziałów (Wydziału Gospodarowania Mieniem – 
dalej WGM, WKST oraz Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – 
dalej jako WSRK) oraz przedstawiciele zarządców i jednostek podległych Miastu (MZBM, 
ZDM) uczestniczą w kontrolach  i wizjach lokalnych prowadzonych przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków – Delegaturę  w Kaliszu na terenie miasta Kalisza i dotyczących 
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru oraz obiektów i obszarów stanowiących 
elementy historycznego układu urbanistycznego miasta Kalisza, wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją WKZ nr 38/A z 18.02.1957 r. , a także obiektów wobec których toczy się 
postępowanie administracyjne wszczęte w związku z wpisem do rejestru zabytków lub 
wykreśleniem z rejestru. 
W latach  2011 – 2012  były to : 

kontrola stanu zachowania wpisanego do rejestru zabytków cmentarza   
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  prawosławnego przy ul. Górnośląskiej, 
oględziny cmentarza ukraińskiego przy ul. Ukraińskiej w związku z  
prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wpis tego obiektu  do rejestru 
zabytków , 
kontrola stanu zachowania baszty Dorotki wraz z fragmentem przyległych 
murów miejskich, 
oględziny budynku fabryki fortepianów i pianin wzniesionej przez rodzinę 
Fibigerów przy ul. Chopina 9 w związku z wnioskiem likwidatora o skreślenie 
budynku z rejestru zabytków , 
kontrola reliktów zamku  w zakresie wpisu do rejestru zabytków, 
 oględziny schronu dowodzenia Obrony Cywilnej mieszczącego się w 
Kaliszu przy ul. Granicznej 20 w celu określenia ewentualnych cech zabytkowych 
ww. obiektu, 
 kontrola stanu zachowania fragmentu muru miejskiego zachowanego na 
terenie posesji przy. Szklarskiej 3/5 i Parczewskiego 4. 

 
              Ponadto,  każdorazowo pracownik WKST na stanowisku ds. ochrony zabytków 
uczestniczy  w wizjach oraz komisjach powoływanych przez   Delegaturę w Kaliszu  
WUOZ  w Poznaniu dla dokonania przeglądu lub odbioru prac przy obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru, których właściciele lub zarządcy uzyskali dotację z 
budżetu Miasta Kalisza w danym roku, a także w odbiorach ratowniczych badań 
archeologicznych współfinansowanych przez Miasto.  
W 2011 r. były to następujące obiekty:  

kościół pw. św. Stanisława OO. Franciszkanów – podczas  prac 
badawczych w Kaplicy Męki Pańskiej oraz kruchcie pn.  kościoła OO. Franciszkanów, 
bazylika pw. Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) - w trakcie konserwacji 
gotyckiego   (z poł. XIV w.) przedsionka i zakrystii kościoła kolegiackiego oraz 
podczas ich odbioru przez WKZ, 
  kościół filialny  pw. św. Wojciecha na Zawodziu –  w trakcie prac 
konserwatorskich ścian nawy i gzymsów w nawie kościoła oraz podczas ich odbioru 
przez WKZ, 
  teren badań archeologicznych prowadzonych  przy ul. Bolesława  Pobożnego 
14,  dz. nr 21/12 (AZP 66-37)  pn. osada wczesnośredniowieczna Stare Miasto 
(AZP–66–37, stanowisko 2) –w  trakcie badań , 
zachowane fragmenty murów miejskich przy ul. Kadeckiej 1 i  ul. Łaziennej 13, 
przy baszcie Dorotce oraz wnętrza baszty. 
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Kościół OO. Franciszkanów pw. św Stanisława Bp. Wnętrze kaplicy Męki Pańskiej , stan po  pracach 

konserwatorskich. Fot. M. Gaj 
 
W 201 2 r. były to: 
kościół pw. św. Stanisława OO. Franciszkanów –podczas prac w  
prezbiterium Kaplicy Męki Pańskiej ( na podstawie  badań architektonicznych i 
konserwatorskich z 2011 r. ustalono, iż była to zapewne kaplica książęca Bolesława 
Pobożnego i jego małżonki) obejmujących : konserwację gotyckiej (XIV w.) polichromii 
ściennej na pobiale, konserwację wątku ceglanego ścian, konserwację ceglanych żeber 
sklepienia, konserwację ceglanych żeber przyściennych, konserwację ceglanego gurtu, 
konserwację tynkowanego sklepienia z częściowo zachowanym gotyckim tynkiem, oraz 
podczas ich odbioru przez WKZ; 
bazylika pw. Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) – przy odbiorze przez WKZ 
prac konserwatorskich czterech ołtarzy bocznych z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 
ustawionych przy filarach  międzynawowych  kościoła, noszących następujące wezwania: 
św. Alojzego Gonzagi, św. Stanisława Kostki, Matki Bożej Bolesnej i Męki Pańskiej; 
pojezuicki kościół pw. Św. Wojciecha i Stanisława ( Garnizonowy)-  w 
trakcie prowadzenia prac przy osuszeniu ściany fasady i konserwacji  piaskowcowego 
portalu oraz przy ich  odbiorze WKZ. 
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Wnętrze zakrystii bazyliki po pracach konserwatorskich. Zdjęcie pochodzi z dokumentacji 

konserwatorskiej autora prac   M. Kawczyńskiego. 
 
Zadanie 4. Współpraca samorządu ze związkami wyznaniowymi będącymi 
właścicielami i zarządcami zabytków sakralnych (kościoły, zespoły 
kościelno-klasztorne, cmentarze), mająca na celu wspieranie ich działań 
przy podejmowaniu niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i 
robót budowlanych.  
 Kaliski samorząd kontynuował prowadzoną od lat 90. XX w. współpracę                                              
z przedstawicielami związków wyznaniowych będących właścicielami i zarządcami 
zabytków sakralnych (kościoły, zespoły kościelno-klasztorne, cmentarze) na terenie 
miasta, mającą na celu wspieranie działań przy podejmowaniu niezbędnych prac 
konserwatorskich, restauratorskich    i robót budowlanych.  
 
Zadanie 5. Organizowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, właścicieli i zarządców zespołu 
zabytkowych cmentarzy przy Rogatce oraz samorządu Miasta Kalisza.  
 W kwietniu 2011 r. w siedzibie WKST odbyło się spotkanie z gospodarzem 
cmentarza ewangelickiego przy ul. Harcerskiej i nowym proboszczem Parafii 
Ewangelickiej w Kaliszu Księdzem Michałem Kühnem, na którym omówiono główne 
problemy związane z ochroną zabytkowego cmentarza oraz możliwości ubiegania się o 
uzyskanie dofinansowania najpilniejszych prac remontowych i konserwatorskich na tej 
nekropolii.  
 Na wniosek WKST w dniu 29.04.2011 r. na cmentarzu ewangelickim odbyła się 
wizja lokalna z udziałem przedstawicieli WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, WKST 
UM oraz Księdza Michała Kühnem, w wyniku której sporządzono protokół oględzin 
cmentarza oraz wskazano najpilniejsze z merytorycznego punktu widzenia, prace do 
wykonania. Prezydent przekazał ww. protokół Księdzu proboszczowi, jednocześnie 
zapewniając o życzliwości kaliskiego samorządu dla wszelkich działań podejmowanych w 
celu zachowania tej zabytkowej nekropolii. 
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 Ponadto, w związku z informacją w mediach o akcie wandalizmu, jaki miał 
miejsce w początkach lipca 2012 r. na terenie zabytkowego cmentarza ewangelickiego 
przy ul. Harcerskiej, kiedy sprawcy poważnie uszkodzili zdobiącą przyścienny grobowiec 
rodziny Bartosch rzeźbę,   z poł. XIX w. uosabiającą alegorię Wiary, Nadziei i Miłości, 
Prezydent Miasta Kalisza wystosował pismo do Proboszcza Parafii, w którym zwrócił 
uwagę na potrzebę współdziałania Parafii jako właściciela zabytkowej nekropolii z Policją, 
a także na rozważnie kwestii związanych z dostępnością  cmentarza, zwłaszcza w 
godzinach wieczornych.   
 Prezydent zwrócił się także do Komendanta Straży Miejskiej z prośbą o wzmożone 
patrolowanie terenu zabytkowego cmentarza.  
 W sierpniu 2012 r. Wiceprezydent Miasta Daniel Sztandera zorganizował na tej 
nekropolii spotkanie z udziałem Księdza Michała Kühna oraz Komendanta Straży 
Miejskiej, Naczelników Wydziałów UM - Rozbudowy Miasta i Inwestycji, Kultury i Sztuki, 
Sportu i Turystyki oraz  Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, celem 
omówienia możliwości udzielenia wsparcia przez Miasto dla działań Parafii, służących  
zabezpieczeniu cmentarza oraz pozyskaniu środków finansowych na przeprowadzenie 
najpilniejszych prac zabezpieczających i konserwatorskich. 
 Przedstawiciel WKST uczestniczył, wspólnie z pracownikami WUOZ w wizjach 
oraz odbiorze prac remontowych prowadzonych na cmentarzu  prawosławnym przy  
ul. Górnośląskiej na zlecenie PTTK Oddział w Kaliszu przy nagrobku Katasanowów, 
Miśkiewiczów i Grabowskich ze środków pochodzących z kwest na rzecz ratowania 
zabytkowych kaliskich cmentarzy. 
 
Zadanie 6. Wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 
przeprowadzenie specjalistycznych wizji konserwatorskich na obszarze 
zespołu zabytkowych cmentarzy przy Rogatce.  

Na wniosek WKST w dniu 29.04.2011 r. na cmentarzu ewangelickim odbyła się 
wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Delegatury w Kaliszu WUOZ, WKST UM oraz  
nowego Księdza Michała Kühna, która miała na celu zapoznanie Proboszcza  z 
problemami ochrony występującymi na tej nekropolii oraz określenie najpilniejszych 
potrzeb konserwatorskich i remontowych.  
  W 2012 r. Prezydent Miasta Kalisza przekazywał do wiadomości kaliskiej 
Delegatury WUOZ całą korespondencję dot. dewastacji nekropolii ewangelickiej. 
 
Zadanie 7. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku wraz 
z ulicą Zamkową, Kanonicką i Śródmiejską.  

W 2009 r. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji (dalej WRI) zlecił architektom 
Tadeuszowi Wiekierze   i Łukaszowi Jankowskiemu sporządzenie opracowania pt. 
Koncepcja modernizacji placu wokół ratusza oraz ulic: Śródmiejskiej, Zamkowej i 
Kanonickiej w Kaliszu, za kwotę 44 999,99 zł.  

W 2010 r. przedmiotowe opracowanie zostało przekazane Zarządowi Dróg 
Miejskich, natomiast  w  budżecie Miasta na 2011 r. zostały zabezpieczone środki na 
opracowanie projektu przebudowy Śródmieścia w oparciu o ww. koncepcję.  

W 2011 r. koncepcja architektoniczna była przedmiotem  konsultacji społecznej, 
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przy udziale Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kaliszu. Z uwagi na rozbieżność 
stanowisk  w kwestiach dotyczących docelowego zagospodarowania Głównego Rynku 
(klomb, fontanna, muzeum w części podziemnej ratusza) nie udało się przyjąć 
kompromisu co do ostatecznego rozwiązania. Sytuacja ta spowodowała konieczność 
kolejnego spotkania przy udziale zainteresowanych stron  w celu wypracowania 
ostatecznego stanowiska w kwestii docelowego zagospodarowania Głównego Rynku. 

W 2012 r. na zlecenie WRMI wykonane zostały  nieinwazyjne badania 
rozpoznawcze placu Głównego Rynku, a uzyskane wnioski przekazano do Zarządu Dróg 
Miejskich, jako jednostki realizującej zadanie polegające na rewitalizacji płyty Głównego 
Rynku. ( 47 740,00 zł) 
 
Zadanie 8. Prowadzenie corocznych wizji lokalnych z udziałem 
przedstawicieli państwowych służb konserwatorskich i samorządu, w celu 
monitorowania stanu zachowania istniejących na terenie Kalisza 
fragmentów fortyfikacji oraz określenia bieżących potrzeb remontowo-
konserwatorskich.  
 W celu monitorowania stanu zachowania istniejących fragmentów fortyfikacji 
miejskich oraz określenia  bieżących potrzeb w zakresie prowadzenia prac remontowo-
konserwatorskich, na wniosek Miasta Kalisza przeprowadzona została w 2011 r. wizja 
lokalna stanu zachowania  wnętrza  baszty Dorotki  oraz  przyległych  fragmentów 
fortyfikacji miejskich. Zalecenia konserwatorskie  wykorzystane zostały do opracowanego 
na zlecenie Miasta projektu prac remontowo-konserwatorskich baszty oraz sąsiadującego 
odcinka murów miejskich.  
 Ponadto, w celu określenia potrzeb remontowo-konserwatorskich fragmentu 
murów miejskich  zachowanych na granicy posesji przy ul. Parczewskiego 4 oraz ul. 
Szklarskiej 3-5  Miasto Kalisz w 2012 r. zwróciło się do  WUOZ o wydanie zaleceń  
konserwatorskich w zakresie wykonania badań konserwatorsko-architektonicznych.  

 
Zadanie 9. Wykonywanie, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Wielkopolskim 
Konserwatorem Zabytków, opracowań projektowych prac remontowo-
konserwatorskich przy fragmentach murów zlokalizowanych na działkach, 
których właścicielem jest Miasto Kalisz.  
 W związku z zaleceniami i wytycznymi WKZ z dnia  20.07.2011 r.,  na zlecenie 
Miasta Kalisza ze środków finansowych będących w dyspozycji WKST UM,  mgr inż. 
Romualda Zaręba  opracował projekt prac remontowo-konserwatorskich  zabytkowej 
baszty „Dorotki” z przyległym odcinkiem miejskiego muru obronnego, zlokalizowanej w 
Kaliszu przy pl. Jana Pawła wraz z oceną techniczną obiektu, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem 
robót.  Koszt opracowania w wysokości 3 075  zł sfinansowany został ze środków w 
dyspozycji WKST. 
 Przedmiotowy projekt obejmuje skotwienie pękniętych ścian, wzmocnienie 
struktury cegieł  w pomieszczeniach na parterze i piętrze baszty, wykonanie spadków na 
podokiennikach zewnętrznych, wymianę szyb oraz założenie siatek ochronnych w 
otworach okiennych, remont drewnianej podłogi w pomieszczeniu na piętrze, malowanie 
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ochronne belek stropowych oraz  z opis sposobu naprawy korony przyległego odcinka 
muru.  
 Przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych zaplanowano na 2012 r. 
Jednakże w toku podjętych przez WKST działań zmierzających do uzyskania pozwolenia 
WKZ na realizację prac stwierdzono, że stan prawny Baszty Dorotki  jest nieuregulowany 
tj. brak tytułu prawnego Miasta Kalisza do dysponowania tym zabytkiem. Wobec 
powyższego, na wniosek Wiceprezydenta Miasta Kalisza Pana Dariusza Grodzińskiego w 
styczniu 2012 r. Wydział Gospodarowania Mieniem wszczął procedurę dotyczącą 
uregulowania kwestii własności baszty Dorotki wraz z przyległym fragmentem murów 
miejskich. Wg stanu na dzień 31.12.2012 r. Nie zostały zakończone prace  związane z 
regulacją stanu prawnego nieruchomości. 
  Z uwagi na  stan  zlokalizowanego na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 4  
i ul. Szklarskiej 3-5  w Kaliszu (obręb 025 działka 61, 64 ,66) odcinka  murów miejskich 
wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją 103/A, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  konieczne było przeprowadzenie badań architektonicznych i 
konserwatorskich przedmiotowego fragmentu murów, Miasto Kalisz zwróciło się do  
Delegatury w Kaliszu WUOZ o wydanie zaleceń  konserwatorskich w tym zakresie. 
 Na ich podstawie zlecił w 2012r. przeprowadzenie badań konserwatorsko-
architektonicznych pozostałości średniowiecznych murów  miejskich  zachowanych na 
granicy posesji przy ul. Parczewskiego 4 oraz ul. Szklarskiej 3-5 w Kaliszu oraz  
opracowanie dokumentacji ich wyników, zawierającej w szczególności wnioski i założenia 
konserwatorskie, a także program prac restauratorskich.  Koszt badań wyniósł 14 145 zł.     
dalszych działań w zakresie prac konserwatorskich tego fragmentu obwarowań miejskich. 
 

                  
    

Naturalnie odsłonięty fragment  murów  miejskich na terenie posesji przy ul. Szklarskiej3-5. Zdjęcie 

pochodzi z dokumentacji konserwatorskiej autora prac badawczych   M.Piękniewskiego. 
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Zadanie 10. Systematyczna realizacja pod specjalistycznym nadzorem prac 
remontowo-konserwatorskich przy fragmentach murów zlokalizowanych na 
działkach, których właścicielem jest Miasto Kalisz.  
 W 2011 r. na zlecenie Miasta Kalisza, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim 
wykonane zostały prace remontowo-konserwatorskie przy fragmencie muru obronnego, 
położonego na posesji przy ul. Kadeckiej 1 i ul. Łaziennej 13.  
 Zachowany  fragment  o długości 19 m stanowi element obwodu murów  
biegnących   w południowo-wschodniej części miasta. Powszechne jest przekonanie, że  
mury  obronne Kalisza powstały w XIV w. za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. 
Jednak pewne fakty zdają się świadczyć o tym, że ich wznoszenie rozpoczęto znacznie 
wcześniej, zapewne już w końcu XIII w. Mur obronny na posesjach  przy ul. Kadeckiej 1 i 
ul. Łaziennej 13 i 15 należy do najstarszych zachowanych fragmentów obwarowań 
średniowiecznego   Kalisza.  W dolnych partiach lico muru występuje pierwotny wątek 
wendyjski  składający się z dwóch powtarzalnych warstw, w których dwie wozówki 
przedzielone są jedną główką  i stosowany na ziemiach polskich do przełomu XIII i XIV 
w. Wymiary zastosowanych  tutaj  cegieł zbliżone są do użytych w dolnych partiach 
murów prezbiterium Kościoła św. Mikołaja, wzniesionego wg historyków architektury po 
fundacji księcia Bolesława Pobożnego, a więc w  3 ćwierci XIII w. Może to stanowić 
potwierdzenie tezy, że mur  przy ul. Kadeckiej 1 i Łaziennej 13 i 15 wzniesiony został  
jeszcze w okresie panowania tego księcia.   
 Górna część  muru została nadbudowana w XIV w., co potwierdza wątek gotycki   
( tzw. polski) –polegający na  powtarzaniu dwóch warstw, w których na przemian 
układane są cegły główką     i wozówką do lica muru. W późniejszych latach mury były 
wielokrotnie naprawiane     i   przebudowywane. W części muru przylegającej 
bezpośrednio do budynku przy ul. Łaziennej 15 nie zachowała się jego warstwa licowa. 
Ostatnie działania budowlane i zabezpieczające podejmowane były  przy tym fragmencie        
w latach 70 i 80.tych  XX w. Wówczas wstawiono w miejsce ubytków nowe cegły o 
wymiarach gotyckich na zaprawie cementowej, a koronę muru zabudowano „rolką” 
ceglaną. Wystającą na wysokość ok.1.1.m warstwę lica wzmocniono 3 blankami ze 
współczesnej  gotyckiej  w wątku gotyckim.  
 

                
 
       Odcinek muru obronnego  przy ul. Kadeckiej 1. Stan  przed konserwacją. Fot. M. Piękniewski 
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W 2010 r.  zgodnie z wymogami WKZ, Miasto Kalisz zleciło w  przeprowadzenie 
badań archeologicznych przy murze ( od strony wewnętrznej miasta  lokacyjnego) na 
terenie podwórza  przy ul. Kadeckiej  1 i Łaziennej  13, a następnie opracowanie projektu 
prac remontowo-konserwatorskich. W 2011 r. w przetargu  wyłoniony został ich 
wykonawca - Zakład Ogólno-Budowlany  Mal-Bud” Szymon Rubik z Ostrzeszowa. 
 Podczas prac remontowo-konserwatorskich  usunięto drzewa rosnące przy murze  
i  zieleń na murach wraz z systemem  korzeniowym i odkopano ściany fundamentowe 
muru  do głębokości  60 cm.  
 Rozebrane zostało przekrycie i rolki z cegły pełnej wymurowanej na zaprawie 
cementowej. Usunięto również wszystkie spoiny cementowe i cementowo-wapienne na 
całej powierzchni muru.  
 W celu wzmocnienia istniejącego muru, odkopano na jego końcu ( strona 
południowa) fundamenty kamienne, przedłużając je i dobudowując na wysokość,  
z kamienia polnego na zaprawie wapiennej , a  na nich wymurowano mur z  współczesnej  
gotyckiej cegły ręcznie formowanej w wątku wendyjskim, który nawiązuje do starego 
istniejącego muru i zakończono go  strzępiem. Powierzchnia muru       została oczyszczona 
i umyta.  
 Rozebrane pokrycie, rolkę, blanki, na końcu wykonano z cegły gotyckiej o 
wymiarach 270x90x130 mm. Uzupełnienia cegieł w murze zabytkowym wykonano z 
cegieł średniowiecznych całych, połówek, jak i  różnej wielkości. Gdzie taki sposób jak 
opisany powyżej był niemożliwy uzupełnienia użyte zostały  współczesne ręcznie 
formowane cegły gotyckie postarzane. Spoinowanie wykonano spoiną na pełno-równo  
przygotowaną na  bazie wapna trasowego, piasku płukanego, wapna gaszonego, 
dolomitu, mączki ceglanej czerwonej i farb mineralnych. Całą powierzchnię lica muru 
zaimpregnowano preparatem hydrofobizującym.  
 Mur fundamentowy przed zakopaniem żwirem zaimpregnowano, na głębokość 
około  60 cm (od ławy kamiennej) wyłożono folią kubełkową zabezpieczającą przed 
wilgocią  i umożliwiającą ,,oddychanie” muru i odparowanie wilgoci.  Koszt prac 
wyniósł  98 962,48  zł.   
 
Zadanie 11. Podjęcie działań zmierzających do wykonania iluminacji 
zrewaloryzowanych fragmentów murów miejskich.  
 Kontynuując działania zmierzające  do  właściwej ekspozycji oraz wydobycia i 
podkreślenia wartości urbanistycznych i historycznych kaliskiej starówki, a także plant po 
zakończonej  w 2010 r. rekonstrukcji fragmentu fortyfikacji miejskich biegnących wzdłuż 
ulicy Parczewskiego, pomiędzy ulicami Kanonicką i Piskorzewską, zlecono wykonanie 
projektów budowlanych i wykonawczych iluminacji fragmentów murów miejskich oraz 
zagospodarowania terenów w otoczeniu  murów przy ul. Parczewskiego. Koszt 
opracowania dokumentacji to kwota 11 685,00 zł. ( ze środków WRMI). 
 W listopadzie 2012 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie 
„Budowy iluminacji fragmentów zabytkowych murów miejskich oraz zagospodarowanie 
terenów przy ul. Parczewskiego w Kaliszu”, które w dniu 13 grudnia 2012 r.  zostało 
unieważnione, gdyż cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu przewyższyła kwotę jaką 
Miasto Kalisz  zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. 
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Zadanie 12. Współdziałanie ze służbami konserwatorskimi oraz 
właścicielami działek, na których zlokalizowane są fragmenty murów, w celu 
wypracowania wspólnych działań dla ich ochrony.  

Miasto Kalisz w 2011 r. podejmowało wspólne z WKZ oraz zarządcami działek, na 
których znajdują się fragmenty murów miejskich działania w celu ochrony zachowanych 
fragmentów murów obronnych. Podejmowano starania o wyeksponowanie 
odrestaurowanych murów przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 , przy ul. 
Kadeckiej 1 i Łaziennej 13,  uporządkowanie terenu w ich sąsiedztwie, likwidację 
wszelkich obiektów, które niekorzystnie wpływały na ich estetykę (zmiana lokalizacji 
śmietnika i trzepaka, a także ograniczenie możliwości parkowania samochodów przy 
odrestaurowanym fragmencie).  
 Działania te były kontynuowane w 2012 r. przy odcinku muru zlokalizowanym na 
posesji na granicy posesji przy ul. Parczewskiego 4 ( obręb 025 działka 61  i  66 ) 
stanowiącej własność Miasta  oraz ul. Szklarskiej 3-5 (obręb 025 działka nr 64 ), której 
właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, a użytkownikiem wieczystym Teatr im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Miasto Kalisz, po uzyskaniu zgody Teatru, zwróciło 
się  do  kaliskiej Delegatury WUOZ o wydanie zaleceń  konserwatorskich dot. badań 
konserwatorsko-architektonicznych pozostałości zachowanych średniowiecznych murów  
miejskich. Wykonane badania będą podstawą do opracowania dokumentacji 
konserwatorskiej, która umożliwi wyeksponowanie zachowanych oryginalnych, 
ceglanych   wątków gotyckich murów. 
 

  

 
 

Fragment murów miejskich przy ul. Kadeckiej 1. Stan po konserwacji. Zdjęcie pochodzi ze strony 

internetowej www.kalisz.naszemiasto.pl 

 
Zadanie 13. Wykonanie wizualizacji przebiegu średniowiecznych 
obwarowań miejskich Kalisza (w formie elektronicznej), która służyć będzie 
celom edukacyjnym i promocyjnym.  
Zadanie zrealizowane w latach 2008/2009. 
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Zadanie 14. Ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu dawnych 
Koszar Godebskiego przy ul. Babina 16.  

Dnia 20.06.2011 r. zawarto umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy 
ul. Babina 16, zabudowanej zabytkowym budynkiem tzw. „Koszar Godebskiego”. W 
związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Poznaniu pismem WN-4151/8192/2009 z dnia 21.12.2009 r. pozytywnie 
zaopiniował zamiar sprzedaży przez Miasto Kalisz przedmiotowej nieruchomości oraz 
wydał wytyczne konserwatorskie dla przyszłego nabywcy tego obiektu. 

Sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego, gdzie 
jako kryterium dopuszczenia do przetargu ustalono przedstawienie koncepcji 
zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. 
W akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości zawarto zapisy dotyczące obowiązku 
przestrzegania wydanych przez Konserwatora zaleceń. 
 
Zadanie 15. Ustalenie terenów, dla których niezbędne jest opracowanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, istotnych dla 
ochrony dziedzictwa kulturowego.  

W zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXVIII/543/2009 z dnia 
w 3 września 2009 r., określone zostały tereny, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wśród nich 
znajdują się m.in. obszary istotne dla ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego:  
teren zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Piskorzewie",  

tereny zabudowy usługowej i produkcyjno – usługowej w rejonie Kanału    

    Bernardyńskiego, Al. Wojska Polskiego i rzeki Prosny,  

tereny zabudowy mieszkaniowej w rejonie Al. Wojska Polskiego oraz ulic   

    Stawiszyńskiej, Żołnierskiej, Wału Bernardyńskiego,  

teren Doliny rzeki Prosny – Piwonice Wschód,  

teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rajsków",  

teren górniczy kopalni iłów „Winiary",  

teren chronionego krajobrazu doliny rzeki Swędrni,  

centrum pielgrzymkowo-turystyczne „Porta Calisia".  
 
16. Uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków o obiekty przewidziane do 
ochrony ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz o obiekty ustalone w wyniku przeprowadzonych prac 
naukowo-badawczych.  

W  2011  r. w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego przewidziane do ochrony obiekty, znajdowały się w gminnej ewidencji 
zabytków Miasta Kalisza.  
 W „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w rejonie ulicy Braci Niemojowskich” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr 
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XIX/227/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. ustalono ochronę następujących obiektów 
zabytkowych - wpisanych do ewidencji zabytków: 
 

Lp. Obiekt Adres Datowanie Oznaczenie 
terenu na planie 

1 2 3 4 5 
1. Dom mieszkalny ul. Warszawska 23 1. poł. XIX w. 2U 
2. Dom mieszkalny ul. Warszawska 25 2. poł. XIX w. 2U 
3. Dom mieszkalny ul. Warszawska 33 1./2. dekada XX w 2U 
4. Dom mieszkalny ul. Winiarska 2 l. 20 XX w. 1MU 
5. Oficyna ul. Winiarska 2 l. 20 XX w. 1MU 
6. Dom mieszkalny ul. Winiarska 8 2. poł. XIX w. 2MU 
7. Dom mieszkalny ul. Winiarska 20 1./2. dekada XX w. 3MU 
8. Willa podmiejska ul. Łódzka 48 l. 20. XX w. 6MU 
9 Dom mieszkalny ul. Łódzka 52 2. poł. XX w. 6MU 
10 Dom mieszkalny ul. Łódzka 64 1./2. dekada XX w. 6U  

 
 W omawianym okresie nie były prowadzone prace naukowo-badawcze, w wyniku 
których zaistniałaby potrzeba uzupełnienia gminnej ewidencji zabytków.  
 
Zadanie 17. Eliminacja zagrożeń mających wpływ na zachowanie i 
bezpieczeństwo obiektów zabytkowych.  
Zadanie 17.1. Prowadzenie działań na rzecz ograniczenia ruchu kołowego w 
strefie pełnej ochrony konserwatorskiej tj. zespołu miasta lokacyjnego, 
przedpola dawnych fortyfikacji, Parku Miejskiego oraz Wyspy – dążenie do 
ograniczenia ruchu samochodów osobowych Śródmieściu i zastąpienie go 
transportem publicznym, rozbudowa strefy płatnych parkingów w ścisłym 
centrum i wprowadzenie strefy, gdzie ruch samochodowy będzie 
ograniczony lub wyeliminowany i zastąpiony ciągami pieszymi, realizacje 
inwestycji drogowych zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu w Kaliszu 
na lata 2008- 2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na 
lata 2008- 2013.  

W 2011 r. utrzymana był strefa zamieszkania wprowadzona w 2009 r. obejmująca 
ul. Śródmiejską (od ul. Narutowicza do Głównego Rynku),ul. Franciszkańską, ul. Złotą 
(od Głównego Rynku do ul. Garbarskiej), ul. Piskorzewską (od Głównego Rynku do ul. 
Garbarskiej), ul. Kanonicką (od Głównego Rynku do ul. Grodzkiej), ul. Chodyńskiego (od 
Głównego Rynku do ul. Garbarskiej), ul. Zamkową, ul. Biskupią, ul. Mariańską oraz ul. 
Łazienną (od Głównego Rynku do ul. Kolegialnej).  
 W wyniku wcześniej przeprowadzonych analiz,  w 2012 r. uznano, że konieczne 
jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Śródmieściu. Zgodnie z uchwałą nr 
XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia 
Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania, w granicach 
Strefy Płatnego Parkowania znajdują się następujące ulice: 
Babina, Biskupia, Browarna, Plac W. Bogusławskiego, Ciasna, Adama Chodyńskiego, 
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Fryderyka Chopina ( odc. Nowy Rynek – Wodna), Fabryczna, Franciszkańska, 
Garbarska, Grodzka, Plac Jana Pawła II, Berka Joselewicza, Kadecka, Kanonicka, 
Kazimierzowska, Plac Jana Kilińskiego, Kolegialna, Tadeusza Kościuszki, ( odc. 
Śródmiejska – Mikołaja Kopernika), Kredytowa, Krótka, Łazienna, Majkowska (odc. 
Nowy Rynek- Al. Wojska Polskiego), Mariańska, Mostowa, Gabriela Narutowicza, 
Niecała, Nowy Rynek, Alfonsa Parczewskiego, Piekarska, Piskorzewska, Przechodnia, 
Kazimierza Pułaskiego ( odc. Śródmiejska – Czaszkowska), Rzeźnicza, Św. Stanisława, 
Sukiennicza, Szklarska, Śródmiejska, Plac Św. Józefa, Targowa, Wodna ( odc. Alfonsa 
Parczewskiego - Fryderyka Chopina ), Al. Wolności, Zamkowa, Złota (odc. Śródmiejska - 
Chopina ). 
 Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Kalisza przyczyni się do zwiększenia 
rotacji pojazdów w centrum miasta, a co za tym idzie wzrośnie dostępność miejsc 
postojowych dla korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania, w tym mieszkańców i 
przedsiębiorców, jak również klientów punktów handlowych i gastronomicznych. 
Jednoczesne wprowadzenie sposobu opłat za parkowanie za pomocą parkomatów 
spowoduje łatwiejszy dostęp do biletów parkingowych zarówno dla mieszkańców jak i dla 
turystów. 
  
 Ponadto, w ramach omawianego Celu 2. Zahamowania procesów 
degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania”, 
Zarząd Dróg Miejskich kontynuował  zadanie, związane z zabezpieczeniem oraz 
opracowaniem dokumentacji projektowej  obejmującej prace konserwatorskie i 
remontowe  zabytkowego Mostu Kamiennego w ciągu  
ul. Śródmiejskiej nad rzeką Prosną. 
 W latach 2011-2012 opracowano dokumentację projektową na remont Mostu 
Kamiennego oraz  zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie jego  
iluminacji. Na zadanie to w roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości 71 955 zł. 
Jesienią 2012 r. Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego. 
 
Zadanie 17.2. Dążenie do zastępowania tradycyjnego ogrzewania węglowego 
na ekologiczne, w szczególności gazowe i elektryczne (działania dotyczą 
tylko lokali mieszkalnych osób fizycznych i są finansowane ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).  
 W 2011 r. zmiany systemu ogrzewana z węglowego na ekologiczne dokonano w 48 
mieszkaniach osób fizycznych, w tym odpowiednio: na ogrzewanie gazowe - 45, 
elektryczne - 3. Koszt zadania wyniósł 47 546 zł.  

 W 2012 r. zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne dokonano  w 
40 mieszkaniach osób fizycznych, w tym odpowiednio: na ogrzewanie gazowe - 39,  
elektryczne - 1. Koszt zadania wyniósł 39 539 zł.  
 
Zadanie 19. Prowadzenie w zasobach obiektów MZBM (w tym obiektów 
zabytkowych) bieżących remontów w miarę posiadanych środków 
finansowych pozyskiwanych z wpłat lokatorskich.  
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 Prowadzone w 2011 r., prace dotyczą całości robót budowlanych począwszy od 
wymiany instalacji elektrycznych poprzez remonty pieców kaflowych, wymiany okien, 
remonty dachów, a skończywszy na renowacji elewacji. W większości przypadków roboty 
były finansowane ze środków własnych  MZBM tj. środków z czynszów lokatorskich. 
Dotacją z budżetu Miasta objęte były tylko prace  związane z remontami pustostanów. 
Całość prac remontowych w 2011 r. zamknęła się w kwocie  2 499 487,97 zł. 
 Zarządzana  przez  MZBM  substancja  mieszkaniowa  to  w  większości  budynki o 
charakterze zabytkowym, ujęte w Wykazie zabytków nieruchomych wskazanych przez 
WWKZ do ujęcia      w      Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza. Są to obiekty 
wymagające dość znacznych nakładów finansowych na odrestaurowanie.  
 Dlatego działania podejmowane przez MZBM, z uwagi na dostępne środki 
finansowe skierowane są głównie na poprawę warunków bytowych lokatorów, 
zamieszkujących przedmiotowe budynki. Nieszczelne pokrycia dachowe, niesprawne 
piece czy zużyta stolarka okienna mają pierwszeństwo przed remontami elewacji czy 
klatek schodowych.   Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe MZBM realizuje 
remonty klatek schodowych czy elewacji tylko w niewielkim zakresie. 
 
Wykaz rac remontowych zleconych do realizacji w roku 2011 w obiektach 
zabytkowych administrowanych przez MZBM  
 
(*   zaznaczone obiekty z rejestru zabytków) 
 
 

Lp ulica Nr 
domu 

Zakres zleconych robót Wartość 
robót z 

podatkiem 
VAT 

Żródło 
finanso
wania 

 3-go Maja 14 wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 436,90 zł MZBM 

 Al. Wojska Polskiego 130 pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 2 950,00 zł MZBM 

 Al. Wolności 9a pobudowanie pieców kaflowych (szt.2) 5 750,00 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 1 694,75 zł  Al. Wolności 27 
remont pieców kaflowych (szt. 2) 4 400,00 zł 

MZBM 

 Babina* 1 pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 7 266,00 zł MZBM 

 Babina 10 wymiana stolarki okiennej (szt. 1)     567,94 zł MZBM 
remont pieca kaflowego (szt. 1) 
 

1 300,00 zł  Babina 11 

wykonanie instalacji domofonowej 27 212, 63 zł 

MZBM 

 Bankowa 4 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 1 462,70 zł MZBM 

 Bankowa 9 remont pustostanu 10 160,05 zł MZBM 
remont dachu 55 320,28 zł 10 Bolesława Prusa 1-3 
wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 6 188,27 zł 

MZBM 

 Bolesława Prusa 4 remont  pieca kaflowego (szt.1) 3 070,00 zł MZBM 

 Bolesława Prusa 10-12 remont dachu 44 444,54 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt. 11) 6 640,80 zł  Bolesława Prusa 13-15 
remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 186,00 zł 

MZBM 

 Bolesława Prusa 18 remont pieców kaflowych (szt. 2) 5 994,00 zł MZBM 

 Bolesława Prusa 19 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 078,00 zł MZBM 

 Braci Niemojowskich 66 remont dachu 23 044,36 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 4 222,09 zł  Browarna 3 
remont ściany kominowej 9 700,29 zł 

MZBM 
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   remont pustostanu 9 021,35 zł  
 Chodyńskiego 3 remont elewacji parteru 9 272,88 zł MZBM 

remont pieców kaflowych (szt. 2) 4 540,00 zł  Chodyńskiego 5 
wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 5 215,41 zł 

MZBM 

20 Chopina 4 naprawa pokrycia dachu 6 480,00 zł MZBM 
 Chopina 11 ekspertyza stanu technicznego 3 800,00 zł MZBM 

 Chopina 25 wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 4 033, 49 zł MZBM 

 Ciasna 4 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 180,00 zł MZBM 

 Ciasna 6 wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 645,70 zł MZBM 

 Ciasna 8 remont pustostanu 5 048,19 zł MZBM 
remont pustostanu 7 476,22 zł dotacja  Ciasna 10 
wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 3 363,29 zł MZBM 
remont pieców kaflowych (szt. 2) 2 600,00 zł 
wymiana  instalacji elektrycznej w 
lokalu  mieszkalnym 

1 924,34 zł 
MZBM 

remont pustostanu 8 771,05 zł dotacja 

 Ciasna 12 

wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 336,62 zł MZBM 
remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 580, 00 zł 
pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 2 800, 00 zł 

 Ciasna 21 

wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 4 300,72 zł 

MZBM 

 Cmentarna 14 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 350,00 zł MZBM 
30 Czaszkowska 4 remont pustostanów (szt. 4) 105 141,40 zł dotacja 
 Czaszkowska 14 wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 3 751,43 zł MZBM 
 Częstochwska  5 wymiana instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym 
1 244,20 zł MZBM 

 Częstochowska 32 wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 054,88 zł MZBM 

 Częstochowska  45 pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 3 000,00 zł MZBM 

 Częstochowska  87 remont pieców kaflowych (szt. 2) 5 200,00 zł MZBM 

 Częstochowska 177-179 docieplenie i przebudowa elewacji 153 549,31 zł MZBM 

 Długosza 5 remont pustostanu 14 508, 15 zł dotacja 
remont pieca kaflowego (szt.1) 3 078,00 zł MZBM  Długosza 6 
remont pustostanu 18 586, 04 zł dotacja 
remont pieca kaflowego (szt.1) 1 404,00 zł  Długosza  8 
wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 710,75 zł 

MZBM 

40 Dobrzecka  7 ekspertyza stanu technicznego  2 829,00 zł MZBM 
 Dobrzecka 8 wymiana stolarki okiennej (szt.2) 1 986,67 zł MZBM 

 Dobrzecka 12 remont pustostanu 11 399,13 zł MZBM 

 Dobrzecka  14 ekspertyza stanu technicznego 2 829,00 zł MZBM 
remont pieca kaflowego (szt.1) 1 350,00 zł  Dobrzecka 23 
wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt.2) 

4 334,77 zł 
MZBM 

 Dobrzecka  47 remont dachu 52 920,00 zł MZBM 

 Fabryczna  7 wymiana stolarki okiennej (szt.5) 3 040,17 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt.3) 3 015,21 zł MZBM 
wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt.1) 

3 015,58 zł MZBM 

remont podłogi w lokalu mieszkalnym 3 147,25 zł MZBM 

 Fabryczna 16 

remont pustostanu 5 867,04 zł dotacja 
 Franciszkańska 7 remont pustostanu 12 513,49 zł dotacja 

 Garncarska 14 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 916, 00 zł MZBM 
50 Garncarska  18 wymiana instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym 
2 381,98 zł MZBM 

 Główny Rynek  1 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 580,00 zł MZBM 
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 Główny Rynek  8 remont pustostanu 6 210,00 zł dotacja 

 Główny Rynek 10 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 300,00 zł MZBM 
 wymian stolarki okiennej (szt.1) 848,54 zł MZBM  Główny Rynek 15 
remont pustostanu 8 276,90 zł dotacja 

 Gołębia  1 remont pustostanu 17 453,44 zł dotacja 
remont pieca kaflowego (szt.1) 1 200,00 zł  Górna 3 
pobudowanie pieców kaflowych (szt.2) 5 380,00 zł 

MZBM 

 Górna  4 remont  pustostanu 12 737,27 zł dotacja 

 Górnośląska 6 remont  posadzki w lokalu PKPS 9 448,27 zł MZBM 

 Górnośląska 9 pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 2 800,00 zł MZBM 
60 Górnośląska 10 remont pustostanu 17 189,81 zł dotacja 
 Górnośląska 12 remont  płyty balkonowej 1 080,00 zł MZBM 
 Górnośląska  13 remont  pieca kaflowego (szt.1) 2 680,00 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.2) 1 513,42 zł MZBM  Górnośląska  18 
remont pustostanu 16 464,83 zł dotacja 

 Górnośląska 26 wymiana stolarki okiennej (szt.4) 3 220,67 zł MZBM 
 Górnośląska  52 remont  pieca kaflowego (szt.1) 1 350,00 zł MZBM 
 Górnośląska 76 remont  pieca kaflowego (szt.1) 2 800,00 zł MZBM 
 Grodzka 3 remont dachu 69,079,51 zł MZBM 
 Grodzka 5 remont pustostanu 38 633,08 zł dotacja 

wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 564,68 zł  Grodzka 8 
remont dachu 105 366,50 zł 

MZBM 

70 Grodzka 10 remont dachu 70 264,35 zł MZBM 
remont dachu i więźby dachowej 13 455,88 zł  Grodzka* 11 
remont  pieców kaflowych (szt.2) 4 000,00 zł 

MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.4) 3 461,85 zł 
remont pustostanu 1 784,68 zł 

 Handlowa 8 

remont pieca kaflowego (szt.1) 2 800,00 zł 

MZBM 

 Handlowa  26 wymiana stolarki okiennej (szt.4) 3 819,33 zł MZBM 
 Handlowa 28 remont pustostanu 14 357,74 dotacja 
 Harcerska 4 pobudowanie pieców kaflowych (szt.2) 5 800,00 zł MZBM 
 Harcerska  15 wymiana stolarki drzwiowej 

zewnętrznej (szt.2) 
6 347,28 zł MZBM 

 Hoża 1 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 296,00 zł MZBM 
 Hoża 3 remont pustostanu 22 361,46 zł dotacja 
 Hoża  4 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 512,00 zł MZBM 
80 Hoża 5 remont pieców kaflowych (szt.3) 4 428,00 zł MZBM 
 Jabłkowskiego 6 remont pustostanu 11 287,09 zł MZBM 
 Jabłkowskiego 7 wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 590,09 zł MZBM 
 Jabłkowskiego 8 remont dachu 24 926,93 zł MZBM 

malowanie klatek schodowych 13 370,53 zł 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 404,00 zł 
 Jabłkowskiego  15 

remont pieca kaflowego (szt.1) 1 600,00 zł 

MZBM 

remont pustostanów (szt.2) 22 110,18 zł dotacja  Jabłkowskiego 16 
remont podłogi w lokalu mieszkalnym 6 031,91 zł MZBM 

 Jabłkowskiego 18 remont pieca kaflowego (szt.1) 3 000,00 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt.2) 1 869,87 zł MZBM 
remont pustostanu 8 568,96 zł dotacja 

 Jabłkowskiego 20 

pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 2 950,00 zł MZBM 
 Jabłkowskiego 22 remont pieców kaflowych(szt.2) 6 400,00 zł MZBM 
 Kadecka* 1 remont pustostanu 8 724,02 zł dotacja 
90 Kanonicka* 6 wymiana instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym 
2 467,13 zł MZBM 

 Kanonicka 8 wymiana stolarki okiennej (szt.1) 916,60 zł MZBM 
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remont balkonu 4 270,10 zł    
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 234,40 zł 
 

 Kaszubska  1 wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 397,89 zł MZBM 
 Kopernika 9 wymiana tynku sufitu w lokalu 

mieszkalnym 
3 007,57 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.4) 2 670,20 zł  Kopernika 11 
remont pieca kaflowego (szt.1) 1 400,00 zł 

MZBM 

 Kopernika 21 remont pieców kaflowych (szt.2) 4 700,00 zł MZBM 
 Kordeckiego 33 wymiana stolarki okiennej (szt.1) 882,13 zł MZBM 

remont pieców kaflowych (szt.2) 4 600,00 zł MZBM 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

2 958,71 zł MZBM 

remont lokalu mieszkalnego - prace 
malarskie 

664,30 zł dotacja 

 Kościuszki  8 

ocena stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych budynku 

3 075,00 zł MZBM 

 Kościuszki 14 remont pieca kaflowego (szt.1) 3 100,00 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt.9) 6 667,29 zł  Kościuszki 22 
remont pieca kaflowego (szt.1) 3 000,00 zł 

MZBM 

100 Legionów 9 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 410,00 zł MZBM 
 Legionów  12 remont balkonów, wymiana drzwi 

wejściowych i wrót bramowych, 
malowanie klatki schodowej 

20 183,28 zł MZBM 

 Legionów 46 naprawa schodów zewnętrznych 1 230, 00 zł MZBM 
 Lipowa 11 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 680,00 zł MZBM 
 Lipowa 24 remont pustostanu 5 103,75 zł MZBM 

remont podłogi w lokalu mieszkalnym 5 844,64 zł  Lipowa  32 
pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 2 690,00 zł 

MZBM 

 Lipowa 40 remont pieców kaflowych (szt.2) 4 200,00 zł MZBM 
 Lipowa 46 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 4 852,33 zł MZBM 
 Łazienna 11 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 1 360,94 zł MZBM 
 Łódzka 6 wymiana stolarki okiennej (szt.4) 3 464,63 zł MZBM 
110 Łódzka 14 wymiana stolarki okiennej (szt.2) 1 813, 14 zł MZBM 
 Łódzka 52 ekspertyza stanu technicznego 5 781,00 zł MZBM 
 Majkowska 2 remont pieców kaflowych (szt.2) 6 156,00 zł MZBM 
 Majkowska 5 remont pieca kaflowego (szt.1) 3 348,00 zł MZBM 
 Majkowska 6 remont pieców kaflowych (szt.4) 8 800,00 zł MZBM 
 Mariańska 5 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 300,00 zł MZBM 
 Mazurska 5 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 400,00 zł MZBM 
 Młynarska 1 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 3 039,43 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.5) 2 573,83 zł  Narutowicza 4 
remont pieców kaflowych (szt.3) 6 200,00 zł 

MZBM 

 Narutowicza 6 wymiana stolarki okiennej (szt.4) 2 799,83 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt.5) 5 391,16 zł 120 Niecała 2 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 852,47 zł 
MZBM 

 Nowy Rynek 3 remont pieców kaflowych (szt.3) 6 860,00 zł MZBM 
remont pieców kaflowych (szt.3) 5 400,00 zł  Nowy Świat 2 
wymiana stolarki okiennej (szt.9) 6 412,04 zł 

MZBM 

 Nowy Świat 23 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 400,00 zł MZBM 
 Nowy Świat 25 wymiana instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym 
1 015,20 zł MZBM 

 Ogrodowa 3 remont dachu wraz przemurowaniem 
kominów 

3 061,90 zł MZBM 

 Ogrodowa 32 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 800,00 zł MZBM 
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   remont pustostanu 7 396,05 zł dotacja 
remont pustostanu 3 048,02 zł dotacja  Ostrowska 1 
remont pieców kaflowych (szt.2) 5 360,00 zł MZBM 
remont pustostanu 4 419,40 zł  Ostrowska 13 
remont lokalu mieszkalnego – prace 
malarskie 

1 733,90 zł 
MZBM 

wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 269,52 zł  Parczewskiego 2-3 

wymiana stolarki okiennej (szt.6) 3 579,63 zł 

MZBM 

130 Parczewskiego 7 ocena stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych budynku 

9 225,00 zł MZBM 

 Parkowa 2 remont dachu 26,905,41 zł MZBM 
5 593,28 zł dotacja  Parkowa 3 remont pustostanu 
7 499,65 zł MZBM 

 Piekarska 5 wymiana stolarki okiennej (szt.13) 10 690, 65 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt.4) 3 341,50 zł MZBM 
remont pustostanu 13 857,26 zł dotacja 

 Piekarska 6 

wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym (pustostany) 

550,80 zł MZBM 

 Piekarska 7 wymiana stolarki okiennej (szt.12) 8 148,35 zł MZBM 
 Piekarska 10 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 200,00 zł MZBM 
 Piskorzewie 15 remont pustostanu 3 698,13 zł MZBM 
 Piskorzewska 1 wymiana instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym 
4 015,65 zł MZBM 

 Piskorzewska 10 remont pieców kaflowych (szt.2) 5 360,00 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt.1) 630,00 zł 
remont pieca kaflowego (szt.1) 2 784,00 zł 

140 Piskorzewska 14 

wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt.1) 

2 413,13 zł 

MZBM 

remont pieców kaflowych (szt.2) 6 200,00 zł  Podgórze 3 
remont pustostanu 7 525,46 zł 

MZBM 

 Podgórze  5 remont pustostanu 15 336,18 zł MZBM 
 Podgórze  6 wymiana stolarki okiennej (szt.4) 3 000,00 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.4) 2 962,51 zł  Podgórze 11 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

443,19 zł 
 

 Podgórze 13 ekspertyza stanu technicznego 
drewnianych stropów i konstrukcji 
dachu 

7 257,00 zł MZBM 

 Podgórze 16 wymiana stolarki okiennej (szt.3) 1 853,65 zł MZBM 
 Podgórze 19 wymiana stolarki okiennej (szt.2) 1 158,53 zł MZBM 
 Podgórze 24 remont pustostanu 11 838,75 zł MZBM 
 Polna 15 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 680,00 zł MZBM 
150 Poznańska 3 remont pustostanu 3 878,52 zł dotacja 

wymiana stolarki okiennej (szt.3) 3 381,65 zł  Prosta 3 
remont pieca kaflowego (szt.1) 3 078,00 zł 

MZBM 

 Pułaskiego 5 remont pieców kaflowych (szt.2) 3 300, 00 zł MZBM 
 Pułaskiego 14 remont pieców kaflowych (szt.2) 3 800,00 zł MZBM 
 Pułaskiego 17 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 700,00 zł MZBM 
 Pułaskiego 30 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 900, 00 zł MZBM 
 Pułaskiego 32-40 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 900,00 zł MZBM 
 Pułaskiego 56 wymiana instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym 
1 714,76 zł MZBM 

 Rzemieślnicza 3 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 350, 00 zł MZBM 
 Skarszewska 16 remont pustostanu 3 906, 84 zł MZBM 
160 Skarszewska 18 remont lokalu mieszkalnego 6 346,87 zł MZBM 
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 Skarszewska 31 pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 2 800,00 zł MZBM 
remont podłogi w lokalu mieszkalnym 15 592,88 zł  Smolna 1 
remont pieca kaflowego (szt.1) 2 580,00 zł 

MZBM 

 Staszica 21 wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 350,00 zł MZBM 

 Stawiszyńska 8 remont pustostanów (szt.2) 22 186,10 zł MZBM 
 Stawiszyńska 19 remont balkonów 10 965,89 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.4) 3 125,97 zł 
remont pieca kaflowego (szt.1) 3 078, 00 zł 
naprawa dachu i tynku elewacji 4 645,16 zł 

 Stawiszyńska* 33 

wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 285, 20 zł 

MZBM 

 Stawiszyńska 51 wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt.2) 

4 673,02 MZBM 

 Stawiszyńska 53 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 404, 00 zł MZBM 
 Szkolna 6 remont pustostanu 21 958,17 zł MZBM 
170 Śródmiejska 12 wymiana stolarki okiennej (szt.9) 8 165, 23 zł MZBM 
 Śródmiejska 16 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 680,00 zł MZBM 

wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 825, 58 zł 

remont pustostanu 11 860, 87 zł 

 Śródmiejska 19 

montaż domofonu 5 263,3o zł 

MZBM 

 Śródmiejska 23 wymiana stolarki okiennej (szt.4) 2 483,38 zł MZBM 
remont pustostanu 3 775,38 zł  Śródmiejska 31 
wymiana stolarki okiennej (szt.5) 6 462,95 zł 

MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.5) 5 357,38 zł  Śródmiejska 35 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym (pustostan) 

1 936,50 zł 
MZBM 

 Śródmiejska 39 wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym (szt. 2-pustostany) 

3 895,46 zł MZBM 

 Targowa 24 remont pustostanu 20 517,71 zł MZBM 
 Toruńska 8 remont pieców kaflowych (szt.2) 5 500,00 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.2) 1 119,19 zł  Toruńska 10 
remont pustostanu 10 449,51 zł 

MZBM 

180 Urzędnicza 1 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 996,00 zł MZBM 
 Urzędnicza 3 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 400,00 zł MZBM 

wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. 45 860,55 zł  Wał Piastowski 3 
remont sanitariatu 7 818,80 zł 

MZBM 

 Wał Staromiejski 12 remont pustostanu 17 389,30 zł MZBM 
 Wał Staromiejski 14 wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 810,46 zł MZBM 

remont pieca kaflowego (szt.1) 2 700,00 zł  Warszawska 1-9 
wymiana stolarki okiennej (szt.4) 3 952,90 zł 

MZBM 

 Warszawska 26 remont pieców kaflowych (szt.2) 4 482,00 zł MZBM 
 Warszawska 28 naprawa dachu, wymiana rynien i rur 

spustowych 
4 208,91 zł MZBM 

 Warszawska 29 wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt.1) 

2 329,33 zł MZBM 

 Widok 15 wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalach mieszkalnych (szt.2) 

2 982,84 zł MZBM 

wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt.1) 

2 177,33 zł 190 Widok 17 

remont podłogi w lokalu mieszkalnym 5 167,31 zł 

MZBM 

 Widok 27 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 11 944,00 zł MZBM 
 Widok 29 remont pieców kaflowych (szt.2) 2 700,00 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.2) 1 355,64 zł  Widok 30 
remont pieca kaflowego (szt.1) 2 700,00 zł 

MZBM 
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 Winiarska 2 remont dachu 102 861,19 zł MZBM 
 Wioślarska 11 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 680,00 zł MZBM 

remont pieców kaflowych (szt.2) 4 100,00 zł  Wodna* 2 
remont podłogi w dwóch lokalach 
mieszkalnych 

13 170,17 zł 
MZBM 

 Wrocławska 7 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 300,00 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 520,37 zł  Wrocławska 177-179 
malowanie klatek schodowych 10 689,48 zł 

MZBM 

 Wrocławska 188 ekspertyza stanu technicznego 
drewnianego stropu oraz mieszkania 
po pożarze 

4 428,00 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 946,9 zł 200 Wrocławska 189 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym (szt.2 pustostany) 

3 174,27 zł 
MZBM 

 Wrocławska 191 remont i kolorystyka elewacji 201 795,11 zł MZBM 
 Wrocławska 301 Wymiana instalacji elektrycznej i 

naprawa zawilgoconych tynków w 
lokalu mieszkalnym 

10 479,06 zł MZBM 

 Wronia 1 remont pustostanu 7 016,62 zł MZBM 
 Zagorzynek 32 remont pieca kaflowego (szt.1) 1 390,00 zł MZBM 
 Zamkowa 5 wymiana instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym 
3 979,99 zł MZBM 

 Zamkowa 16 wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym (pustostan) 

816,13 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 839,12 zł  Zgodna 10-12 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

1 350,00 zł 
MZBM 

remont pustostanu 10 819,25 zł  Zgodna 14 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 

2 013,12 zł 
MZBM 

 Złota 6 pobudowanie pieca kaflowego (szt.1) 2 690,00 zł MZBM 
210 Złota 13 remont pieca kaflowego (szt.1) 2 700,00 zł MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.6) 5 618,74 zł  Złota 20 
remont pieca kaflowego (szt.1) 1 404,00 zł 

MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt.3) 2 601,99 zł 
remont pieców kaflowych (szt.3) 9 234,00 zł 

 Złota 22 

remont podłogi w lokalu mieszkalnym 2 373,33 z 

MZBM 

 Złota 33 wymiana stolarki okiennej (szt.2) 1 729,94 zł MZBM 
 Złota 35 wymiana stolarki okiennej (szt.1) 959,66 zł MZBM 
 Żelazna 25 remont pustostanów (szt.2) 8 049,70 zł MZBM 
 Żwirki i Wigury 1 naprawa dachu, przemurowanie 

kominów 
7 520,56 zł MZBM 

 Żwirki i Wigury 5A wymiana stolarki okiennej (szt.3) 1898,66 zł MZBM 
      
           

           2 499 487,97 zł 
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Wykaz rac remontowych zleconych do realizacji w roku 2012 w obiektach 
zabytkowych administrowanych przez MZBM  
 
(*  zaznaczone obiekty z rejestru zabytków) 
 
 

Lp. Ulica Nr 
domu Zakres zleconych robót 

Wartość 
robót z 

podatkiem 
VAT 

Źródło 
finanso
wania * 

  3-go Maja 20 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 350.00 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 691.76 zł MZBM   Al. Wojska Polskiego 130 
remont pustostanu 10 781.58 zł dotacja 

  Al. Wolności 27 wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 7 444.44 zł MZBM 

  Asnyka 5 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 400.00 zł MZBM 

  Asnyka 28 remont pustostanów (szt. 2) 12 263.37 zł MZBM 
remont pieca kaflowego (szt. 1) 2,850.00 zł 

  
Asnyka 41 

remont podłogi w lokalu mieszkalnym 2 841.06 zł 
MZBM 

pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 2 920.00 zł   Babina * 1 
wymiana stolarki okiennej (szt. 8) 13 382.50 zł 

MZBM 

  Babina 1a-b remont pustostanu 32 442.02 zł dotacja 

  Babina 10 
malowanie kl. schodowej, wykonanie 
instalacji domofonowej 48 224.10 zł MZBM 

10 Babina 11 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 870.00 zł MZBM 

  Bankowa 4 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Bankowa 5 wymiana stolarki okiennej (szt. 7) 6 235.13 zł MZBM 

  Bankowa 7 wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 4 600.05 zł MZBM 
remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 350.00 zł   Bolesława 

Pobożnego 43 
remont pustostanu 4 672.22 zł 

MZBM 

  
Bolesława 
Pobożnego 45 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Bolesława Prusa 2 remont pieców kaflowych (szt. 4) 11 720.00 zł MZBM 

  Bolesława Prusa 5-7 remont dachu 48 283.73 zł MZBM 

  Bolesława Prusa 6-8 

wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej  
(szt. 2) 5 250.96 zł MZBM 
wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 350.00 zł   Bolesława Prusa 11 
wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 3 108.00 zł 

MZBM 

wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 2 102.13 zł 20 Browarna 3 
remont pustostanu 12 353.12 zł 

MZBM 

  Brzozowa 21 remont pustostanu 5 311.34 zł MZBM 

  Chodyńskiego 5 remont pustostanu 16 506.81 zł dotacja 

  Chopina 4 remont pustostanów (szt. 5) 
68 297.68    
                  zł dotacja 

wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM   Chopina 14 
remont pustostanu 2 164.00 zł dotacja 

  Chopina 17 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 250.00 zł MZBM 

  Chopina 25 remont pustostanu  6 420.35 zł dotacja 
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  Ciasna  4 remont pieców kaflowych (szt. 2) 5 620.00 zł MZBM 
wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 350.00 zł MZBM   Ciasna 5 
remont pustostanów (szt. 2) 11 923.79 zł dotacja 

  Ciasna 6 remont sufitu w lokalu mieszkalnym 2 358.19 zł MZBM 
wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 1) 3 208.68 zł 30 Ciasna 8 
remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 810.00 zł 

MZBM 

wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej  
(szt. 1) 3 190.32 zł  Ciasna 10 

remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 410.00 zł 

MZBM 

remont pieców kaflowych (szt. 2) 5 760.00 zł   Ciasna 11 
wymiana stolarki okiennej (szt. 7) 5 022.28 zł 

MZBM 

remont pustostanów (szt. 2) 18 203.29 zł dotacja   Ciasna 12 
pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 2 920.00 zł MZBM 

  Ciasna 21 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 950.00 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 247.94 zł 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 2 030.09 zł 

remont pustostanu 7 734.44 zł 
  Cmentarna 14 

montaż elektrycznego kotła c.o. i c.w.u. 5 749.12 zł 

MZBM 

pobudowanie pieców kaflowych (szt. 2) 5 400.00 zł   Czaszkowska 4 
wymiana stolarki okiennej (szt. 7) 6 697.55 zł 

MZBM 

remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 100.00 zł   Częstochowska 5 
wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 1 380.35 zł 

MZBM 

  Częstochowska 32 pobudowanie pieca kaflowego (szt. 3) 8 880.00 zł MZBM 

  Częstochowska 40 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 550.00 zł MZBM 
pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł 40 Częstochowska 87 
remont pustostanu 2 589.36 zł 

MZBM 

  Długosza 5 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 790.00 zł MZBM 
wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 944.45 zł MZBM   Długosza 6 
remont pustostanu 21 300.94 zł dotacja 

  Długosza 8 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 760.00 zł MZBM 
remont pieców kaflowych (szt. 4) 11 700.00 zł 

  Dobrzecka 5 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 
wraz ze wzmocnieniem stropu 7 724.37 zł 

MZBM 

  Dobrzecka 8 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 660.00 zł MZBM 

  Dobrzecka 12 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 600.00 zł MZBM 

  Dobrzecka 20 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 760.00 zł MZBM 

  Dobrzecka 62B wymiana stolarki okiennej (szt. 6) 5 092.94 zł MZBM 

  Fabryczna 7 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 2 893.06 zł MZBM 

50 Fabryczna 14 remont dachu i kominów 23 346.80 zł MZBM 

  Fabryczna 16 wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 591.80 zł MZBM 

  Garncarska 9 wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 3 453.57 zł MZBM 

  Garncarska 18 
wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 3 825.12 zł dotacja 

  Gdyńska 6 remont kominów i pokrycia dachu 12 172.20 zł MZBM 
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wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 3 292.92 zł 
  Główny Rynek 8 wymiana instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym 2 050.12 zł 

MZBM 

  Główny Rynek  13 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Główny Rynek 15 wymiana stolarki okiennej (szt. 6) 8 775.47 zł MZBM 
  Gołębia 1 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 980.00 zł MZBM 

   remont sufitu w lokalu mieszkalnym 947.56 zł  

  Górna 2 remont pustostanu 6 801.96 zł dotacja 

60 Górna 3 pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 2 900.00 zł MZBM 

  Górnośląska  9 remont kl. schodowej, wymiana 
instalacji domofonowej 29 543.86 zł 

MZBM 

  Górnośląska 12 remont pieców kaflowych (szt. 2) 5 020.00 zł MZBM 

  Górnośląska 14 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Górnośląska  14a remont pustostanu 4 891.37 zł dotacja 

  Górnośląska  18 remont pustostanów (szt. 2) 12 571.90 zł dotacja 

  Górnośląska 26 remont pieców kaflowych (szt. 2) 3 900.00 zł MZBM 

  Górnośląska 76 remont pustostanu 11 345.94 zł MZBM 

   remont pustostanu 11 359.26 zł dotacja 

  Grodzka 8 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

   remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 500.00 zł  

  Grodzka 10 wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 789.46 zł MZBM 

70 Grodzka * 11 wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 3 989.52 zł MZBM 

   remont pustostanu 4 649.76 zł  

  Grodzka 16 wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 2) 11,599.20 zł 

MZBM 

   remont pieca kaflowego (szt. 1) 1,360.00 zł  

  Handlowa 8 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1,350.00 zł MZBM 

   pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 2 900.00 zł  

  Handlowa 26 wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 1 956.97 zł 

dotacja 

   wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 2) 4 968.00 zł 

MZBM 

  Handlowa 28 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 4) 3 770.28 zł MZBM 

   remont podłogi w lokalu mieszkalnym 1 728.16 zł  

  Harcerska 15 remont pieców kaflowych (szt. 2) 4 300.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 822.23 zł  

   wykonanie instalacji domofonowej 5 202.45 zł  

  Hoża 1 wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 728.71 zł MZBM 

  Hoża 2 remont pieców kaflowych (szt. 2) 2 840.00 zł MZBM 

  Hoża 3 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 760.00 zł MZBM 

  Hoża 5 pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 2 790.00 zł MZBM 

80 Hoża 10 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł MZBM 

   wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 1 971.80 zł 

 

  Jabłkowskiego 12 wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 1 714.80 zł 

MZBM 

  Jabłkowskiego 15 pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł MZBM 

   remont podłogi w lokalu mieszkalnym 4 042.97 zł  

  Jabłkowskiego 18 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 700.00 zł MZBM 
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  Jabłkowskiego 20 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 350.00 zł MZBM 

  Jabłkowskiego 22 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 950.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 027.70 zł  

  Kadecka * 1 

zakup i montaż pieca akumulacyjnego 
w lokalu mieszkalnym wraz      z 
przystosowaniem instalacji 
elektrycznej 2 144.20 zł 

MZBM 

  Kanonicka * 6 wymiana stolarki okiennej (szt. 7) 11 521.22 zł MZBM 

  Kanonicka 8 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 942.43 zł  

   wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 670.17 zł 

 

  Kaszubska 1 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 760.00 zł MZBM 

   remont podłogi w lokalu mieszkalnym 3 116.86 zł  

   wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 1 002.41 zł 

 

90 Kopernika 9 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

   wymiana witryn (szt. 2) 13 902.69 zł  

   wymiana stolarki okiennej (szt. 6) 4 379.49 zł  

  Kopernika 11 wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 166.87 zł MZBM 

  Kopernika 21 wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 513.18 zł MZBM 

   wykonanie izolacji ściany w lokalu 
mieszkalnym 989.86 zł 

 

   wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 1) 2 418.12 zł 

 

  Kordeckiego 33 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 2) 2 376.00 zł MZBM 

  Kościuszki 8 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 2) 2 538.00 zł MZBM 

   remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 700.00 zł  

   wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 345.68 zł  

   wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 1 935.14 zł 

 

  Kościuszki 14 pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 2 800.00 zł MZBM 

  Kościuszki 17 remont podłogi w lokalu mieszkalnym 1 580.59 zł MZBM 

  Kredytowa 1 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł MZBM 

  Kresowa 11 remont pustostanu 11 766.19 zł MZBM 

  Krótka 3 pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 2 900.00 zł MZBM 

   remont pieców kaflowych (szt. 3) 8 780.00 zł  

100 Lipowa 2 remont pustostanu 22 465.41 zł dotacja 

  Lotnicza 2 wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 1) 3 176.28 zł 

MZBM 

  Lubelska 29-33 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

   remont podłogi w lokalu mieszkalnym 3 092.91 zł  

  Łazienna 13 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 870.00 zł MZBM 

   wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 816.80 zł 

 

  Łódzka 6 wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 3 829.54 zł MZBM 

  Łódzka 8 remont klatki schodowej 34 882.30 zł MZBM 

   naprawa drzwi wejściowych 3 186.00 zł  

  Łódzka 10 rozbudowa wewnętrznej instalacji 
gazowej 71 262.90 zł 

MZBM 
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  Łódzka 14 remont pustostanu 5 461.72 zł dotacja 

  Majkowska 2 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 18) 30 017.13 zł MZBM 

  Majkowska  6 wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 2) 6 711.12 zł 

MZBM 

110 Majkowska 22 remont pieców kaflowych (szt. 3) 4 180.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 701.66 zł  

  Mariańska 5 remont pieców kaflowych (szt. 2) 6 000.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 3 604.45 zł  

  Młynarska 1 wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 597.53 zł MZBM 

   zabudowa ścianką gipsowo-kartonową 1 576.51 zł  

  Młynarska 7 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 400.00 zł MZBM 

  Nowy Świat 2 pobudowanie pieców kaflowych (szt. 2) 6 000.00 zł MZBM 

   remont pustostanu 13 280.10 zł dotacja 

  Nowy Świat 2A remont pokrycia dachowego wraz z 
kolorystyką budynku 

248 480.48 
zł 

MZBM 

  Nowy Świat 44 remont dachu, utwardzenie 
nawierzchni wjazdu  25 826.63 zł 

MZBM 

  Ogrodowa 16 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 100.00 zł MZBM 

  Ostrowska 1 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 350.00 zł MZBM 

  Ostrowska 13 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 850.00 zł MZBM 

120 Ostrowska 15 wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 373.61 zł MZBM 

   wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 1) 3 399.84 zł 

 

  Parczewskiego 2-3 wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 608.16 zł MZBM 

  Parczewskiego 4 remont pustostanów (szt. 2) 14 140.42 zł MZBM 

  Parczewskiego 7 wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 2 857.40 zł MZBM 

  Parczewskiego 8 wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 3 525.37 zł MZBM 

  Parkowa 2 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 300.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 1 227.06 zł  

  Parkowa 3 remont pieców kaflowych (szt. 2) 6 050.00 zł MZBM 

   remont pustostanów (szt. 2) 6 308.36 zł dotacja 

  Piekarska 2 wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 4 713.12 zł MZBM 

  Piekarska 5 wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 795.81 zł MZBM 

  Piekarska 7 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 870.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł  

   wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 3 037.15 zł 

dotacja 

130 Piekarska 8 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł MZBM 

  Piskorzewie 12 wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 2 389.07 zł 

MZBM 

  Piskorzewie 17 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 950.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 1 972.90 zł  

  Piskorzewska 2 remont pustostanu 6 040.62 zł MZBM 

  Piskorzewska 3 wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 3 503.52 zł MZBM 

  Piskorzewska 10 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 350.00 zł MZBM 

  Piskorzewska 14 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 980.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 901.28 zł  

   remont pustostanu 13 912.93 zł dotacja 

  Podgórze 3 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł MZBM 
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   remont pustostanu 6 480.00 zł  

   remont pustostanów (szt. 2) 34 948.54 zł dotacja 

  Podgórze 5 remont pustostanów (szt. 2) 15 288.17 zł dotacja 

  Podgórze 6 wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 996.24 zł MZBM 

140 Podgórze 11 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 100.00 zł MZBM 

  Podgórze 14 remont pustostanu 8 082.04 zł dotacja 

  Podgórze 24 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 900.00 zł MZBM 

  Pogodna 2 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Polna 15 wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 2 854.21 zł MZBM 

   remont pieców kaflowych (szt. 2) 4 550.00 zł  

  Prosta  3 remont kl. schodowej 26 671.62 zł MZBM 

  Przechodnia 4 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 900.00 zł MZBM 

   remont podłogi w lokalu mieszkalnym 2 683.60 zł  

  Pułaskiego 5 remont pieców kaflowych (szt. 2) 6 200.00 zł MZBM 

  Pułaskiego 7 wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 1 110.04 zł MZBM 

  Pułaskiego 25 wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 431.84 zł MZBM 

   remont dachu  15 695.23 zł  

150 Pułaskiego 27 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 100.00 zł MZBM 

  Pułaskiego 30 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 350.00 zł MZBM 

   remont pieców kaflowych (szt. 2) 6 100.00 zł  

   pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 2 700.00 zł  

      

  Pułaskiego 32-40 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 400.00 zł MZBM 

   remont podłogi w lokalu mieszkalnym 3 073.46 zł  

  Rzymska 11 remont pustostanu 5 262.53 zł dotacja 

  Skarszewska 16 remont pustostanów (szt. 2) 12 046.36 zł MZBM 

  Skarszewska 31 remont pustostanu 7 380.73 zł dotacja 

  Smolna 1 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł MZBM 

  Staszica 2 wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 1 816.36 zł MZBM 

  Stawiszyńska 7 wymiana wewnętrznej instalacji 
gazowej 25 293.10 zł 

MZBM 

  Stawiszyńska 11 wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 707.91 zł MZBM 

160 Stawiszyńska 19 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 300.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 3 297.17 zł  

  Stawiszyńska 24 remont pustostanów (szt. 2) 7 371.69 zł dotacja 

  Stawiszyńska * 33 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

   remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 810.00 zł  

   wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 3 895.56 zł  

  Stawiszyńska 53 wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 2) 7 333.20 zł 

MZBM 

  Strzelecka 1 wymiana stolarki okiennej (szt. 3) 2 408.30 zł MZBM 

  Strzelecka 2 remont pustostanu 9 900.88 zł dotacja 

  Strzelecka 6 remont pustostanu 6 817.66 zł dotacja 

  Szkolna 6 
remont pustostanów (szt. 2), wymiana 
stolarki okiennej (szt. 5), wymiana 
stolarki drzwiowej zewnętrznej (szt. 2)  50 056.50 zł 

dotacja 

  Śródmiejska 16 wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 835.78 zł MZBM 

  Śródmiejska 19 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 850.00 zł MZBM 
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   remont pustostanu 6 882.88 zł dotacja 

170 Śródmiejska 31 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Śródmiejska 35 wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 4 377.31 zł MZBM 

   wymiana instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym 2 150.78 zł 

 

   remont pustostanu 52 848.81 zł dotacja 

  Śródmiejska 39 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 300.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 1 324.28 zł  

   remont pustostanów (szt. 2) 50 493.58 zł  

  Św. Stanisława 7 wymiana stolarki okiennej (szt. 6) 6 499.23 zł MZBM 

  Św. Stanisława 8 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 350.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 5 539.32 zł  

  Targowa 24 naprawa instalacji elektrycznej 1 525.37 zł MZBM 

  Toruńska 8 remont pustostanu 8 232.36 zł dotacja 

  Urzędnicza 3 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 900.00 zł MZBM 

  Wał Piastowski 3 remont części kl. schodowej 2 349.35 zł MZBM 

  Wał Staromiejski 14 wymiana stolarki okiennej (szt. 9) 8 079.67 zł MZBM 

180 Wał Staromiejski 16 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Warszawska 3 remont pustostanów (szt. 2) 23 990.18 zł MZBM 

  Warszawska 5 pobudowanie pieca kaflowego (szt. 1) 3 100.00 zł MZBM 

  Warszawska  9 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Warszawska  26 wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej (szt. 1) 3 368.52 zł 

MZBM 

   wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł  

  Widok 17 remont pustostanu 5 673.80 zł dotacja 

  Widok 29 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 500.00 zł MZBM 

  Widok 30 wymiana stolarki okiennej (szt. 6) 4 209.15 zł MZBM 

   wymiana pionu kanalizacji sanitarnej 1 683.61 zł  

   remont dachu  6 438.34 zł  

  Widok 90 remont pieca kaflowego (szt. 1) 2 900.00 zł MZBM 

  Winiarska 2 remont pieców kaflowych (szt. 2) 4 170.00 zł MZBM 

   remont elewacji wraz z kolorystyką 
budynku oraz remont ogrodzenia 

162 240.64 
zł 

 

190 Wioślarska 11 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

  Wodna * 2 remont pieców kaflowych (szt. 2) 6 100.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 7) 5 739.52 zł  

  Wrocławska 177-
179 utwardzenie terenu posesji 61 015.85 zł 

MZBM 

   remont pustostanów (szt. 6) 95 900.37 zł dotacja 

   remont podłogi w lokalu mieszkalnym 2 373.22 zł MZBM 

  Wrocławska 189 remont pustostanów (szt. 2) 13 717.07 zł MZBM 

  Wrocławska 189a remont pokrycia dachu 15 312.73 zł MZBM 

   wykonanie wewnętrznej instalacji 
gazowej oraz instalacji c.o. 18 493.45 zł 

 

  Wrocławska 191 remont pustostanów (szt. 2) 20 375.99 zł dotacja 

  Wrocławska 301 remont podłogi w lokalach 
mieszkalnych (szt. 2) 7 356.20 zł 

MZBM 

  Zagorzynek 32 remont pieców kaflowych (szt. 2) 3 350.00 zł MZBM 

   remont podłogi w lokalu mieszkalnym 5 784.72 zł  
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  Zamkowa 11 wykonanie i montaż wrót bramowych 3 996.00 zł MZBM 

  Zamkowa 12 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 100.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 1) 1 163.54 zł  

200 Zamkowa 16 remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 390.00 zł MZBM 

   remont pustostanu 41 023.97 zł  

  Złota 5 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 000.00 zł MZBM 

   wymiana stolarki okiennej (szt. 2) 1 360.88 zł  

  Złota 13 remont pieca kaflowego (szt. 1) 3 100.00 zł MZBM 

  Złota 20 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 2) 2 376.00 zł MZBM 

   remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 650.00 zł  

   wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 3 059.29 zł  

  Złota 22 

remont dachu, wymiana stolarki 
okiennej (szt. 11), wymiana stolarki 
drzwiowej zewnętrznej (szt. 5), remont 
kl. schodowych, wykonanie instalacji 
domofonowej 

227 404.26 
zł 

MZBM 

   remont pustostanów (szt. 3) 32 431.38 zł dotacja 

  Złota 33 wymiana stolarki okiennej (szt. 9) 6 420.76 zł MZBM 

   remont pustostanu 9 606.97 zł dotacja 

  Złota 35 wymiana stolarki drzwiowej (szt. 1) 1 188.00 zł MZBM 

   remont pieca kaflowego (szt. 1) 1 410.00 zł  

  Złota 37 wymiana stolarki okiennej (szt. 5) 4 323.97 zł MZBM 

  Żelazna 25 remont pustostanu 5 885.40 zł MZBM 

  Żwirki i Wigury 1 pobudowanie pieców kaflowych (szt. 2) 6 100.00 zł MZBM 

210 Żwirki i Wigury 5A wymiana stolarki okiennej (szt. 4) 3 820.57 zł MZBM 
            
          2 780 918,57 zł 
 
 
 
 
Cel 3. WYEKSPONOWANIE ZABYTKÓW ORAZ WALORÓW KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO. 
 
 

Zadanie 1. Zintegrowanie oraz uwzględnianie we wszelkich dokumentach 
strategicznych ochrony i należytej ekspozycji zabytków i krajobrazu 
kulturowego oraz przyrodniczego.  

Problematyka ochrony i ekspozycji zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 
przyrodniczego Kalisza uwzględniona została we wszystkich dokumentach strategicznych 
Miasta tj: 

1. Strategii rozwoju miasta na lata 2004 – 2013, 
2. Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 2006-2013, 
3. Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kalisza, 
4. Strategii Rozwoju turystyki dla Miasta Kalisza na lata 2007-2013, 
5. Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012, 
6.  Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kalisza -Miasta na prawach powiatu na 
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lata 2009-2012, 
7. Strategii Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020, 
8. Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza 

na lata 2010 – 2014, 
9. Program Ochrony Środowiska dla Kalisza  - Miasta na prawach powiatu na lata 

2011-2014  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, 

10. Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla 
Miasta Kalisza do roku 2020.  

 
Zadanie 2. Dążenie do rewaloryzacji obiektów będących własnością Miasta 
Kalisza i należących do kompleksu Kolegium pojezuickiego i szkoły dawnego 
Korpusu Kadetów, wraz z ich otoczeniem:  
2.1. Dążenie do wykorzystania wirydarza BWA dla potrzeb 
wystawienniczych.  
 W latach 2011 -2012 galeria Sztuki im. Jana Tarasina  (dawniej BWA ) nie 
podejmowała działań w przedmiotowym zakresie. 
 
2.2. Podjęcie działań zmierzających do rewaloryzacji budynku administracji 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej 6.  
 Budynek dawnej administracji wojskowej, obecnie budynek administracyjny 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka przy ul. Łaziennej 6, jest obiektem 
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod poz. 730/A decyzją WKZ z dnia 
14.06.1996 r. Od 2007 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka (dalej 
MBP) składa wnioski do WRI dotyczące konieczności opracowania projektu kapitalnego 
remontu budynku na kwotę 55 000 zł. Wnioski te nie zostały dotychczas uwzględnione w 
planach inwestycyjnych. 
 
Zadanie 3. Dążenie do adaptacji dla potrzeb Filharmonii Kaliskiej 
kompleksu budynków d. Banku Gospodarstwa Krajowego przy pl. W. 
Bogusławskiego.  
Zadanie 5. Dążenie do rewaloryzacji pl. W. Bogusławskiego.  
 Miasto Kalisz odstąpiło od zamiaru zakupu budynku d. Banku Gospodarstwa 
Krajowego przy pl. W. Bogusławskiego 2. Nie podejmowano też działań zmierzających do 
rewaloryzacji placu im. W. Bogusławskiego. 
 
Zadanie 4. Rewaloryzacja elewacji zabytkowego gmachu Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera przy pl. Jana Pawła II.  
Zadanie zrealizowano w  2009 r.  
 
Zadanie 6. Wykreowanie publicznych miejsc w obrębie staromiejskiego 
centrum dla prezentacji kultury i dziedzictwa kulturowego (Rynek Główny – 
„salon miasta”, otoczenie baszty Dorotki – kamienny krąg, Pl. św. 
Stanisława, dziedziniec Biura Wystaw Artystycznych).  
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 W latach  2011- 2012  tradycyjnie już zrealizowano interesujące projekty z 
dziedziny kultury, w zabytkowej przestrzeni miejskiej,  na Głównym Rynku. 
Przygotowano następujące wystawy plenerowe: 
- PRZESTRZEŃ UMYSŁU. Wystawa w ramach Festiwalu Kultury Buddyjskiej 
/organizatorzy ;Buddyjski Związek Diamentowej drogi Linii Karma Kagyu Buddyjski 
Ośrodek Medytacyjny Miasto Kalisz/ 
-PORTRETY. Fotografia Benedykta Dorysa (wł. Rotenberg) 
/organizatorzy ;OKP „Wieża Ciśnień”,Miasto Kalisz/ 
-Wystawa z partnerskiego miasta Hamm  z okazji 20-lecia partnerstwa z 
Kaliszem 
/organizatorzy: Miasto Kalisz, miasto Hamm/ 
- PORTRET MIASTA  
/organizatorzy: Archiwum Państwowe w Kaliszu, Miasto Kalisz/ 
- FESTIWAL MUZYCZNY IM. PAWŁA  BERGERA – CZTERY EDYCJE. 
Wystawa fotograficzna./organizatorzy: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, Miasto 
Kalisz/. 
- "SZALOM, IZRAEL! ZIEMIA OBIECANA, ZIEMIA ŚWIĘTA". Wystawę 
fotografii Ryszarda Bienieckiego w ramach 3. Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu. 
/organizatorzy: Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza/           
 
 
Zadanie 7. Analiza programów użytkowych dla obiektów zabytkowych 
znajdujących się w gestii samorządu.  

W latach 2011-2012 nie zachodziła potrzeba analizy programów użytkowych dla 
obiektów zabytkowych znajdujących się w gestii samorządu. 
  
Zadanie 8. Uwzględnianie zaleceń i działań konserwatorskich w zespołach 
przestrzennych, ciągach ulicznych, kwartałach urbanistycznych 
zabytkowego centrum i historycznych zespołów przestrzennych.  
 Układ urbanistyczny miasta Kalisza objęty jest ochroną konserwatorską na 
podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 38/A decyzją WKZ z dnia 18.02.1957 r. 
Ochronie konserwatorskiej podlega przestrzenne założenie miejskie zawierające; zespoły 
budowlane, pojedyncze budynki rozmieszczone w układzie historycznych podziałów 
własnościowych i funkcjonalnych oraz archeologiczne warstwy kulturo-osadnicze. Wpis 
do rejestru obejmuje układ przestrzenny miasta określony przez historyczne 
rozplanowanie placów i ulic, historyczny kształt i wielkość działek oraz ich sposób 
zagospodarowania, współzależność między zabudową a przestrzenią, a także wygląd 
zewnętrzny określony skalą, rozmiarami, stylem , konstrukcją , materiałami, kolorem i 
wystrojem. Powyższy wpis, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, determinuje wszelkie działania podejmowane na tym obszarze i nakłada na 
służby miejskie i inwestorów obowiązek uzgadniania podejmowanych działań z WKZ.  
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Zadanie 9. Współpraca samorządu z uczelniami wyższymi zmierzająca do 
wprowadzania problematyki środowiska kulturowego miasta do tematyki 
prac dyplomowych.  
 Studenci PWSZ oraz UAM odbywają w Urzędzie Miejskim praktyki i staże, 
podczas których mają okazję do zapoznania się z realizacją zadań własnych przez kaliski 
samorząd. Zdobyta w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki wiedza w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego i turystyki może zostać wykorzystana przy pisaniu prac 
semestralnych, licencjackich czy magisterskich.  
 Ponadto studenci różnego typu uczelni wyższych, z ośrodków akademickich Łodzi, 
Poznania, Wrocławia, Warszawy, Torunia, kształcący się np. na kierunkach: turystyka, 
ochrona dóbr kultury, historia, historia sztuki, architektura, budownictwo, zwracają się 
wnioskami o udostępnienie materiałów i dokumentacji dotyczącej problematyki 
dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta, zarządzania nim i finansowania zadań.  
 Samorząd zaprasza także kaliskie środowisko akademickie do udziału w 
konferencjach i sympozjach naukowych, które inspirować mogą do podjęcia prac 
badawczych.  
 
Zadanie 10. Prowadzenie systematycznych działań zmierzających do 
oznakowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
znakiem Konwencji Haskiej.  
 W latach 2006-2010 właścicielom i zarządcom wytypowanych zabytków 
nieruchomych i ich zespołów, protokolarnie przekazane zostały tabliczki informacyjne 
(łącznie 132 sztuki), w celu zamontowania ich na obiektach. Znak zwyczajowo 
umieszczany jest po prawej stronie wejścia do obiektu.  
 Działania powyższe służą uzupełnieniu prawnej ochrony jaką stanowi wpis do 
rejestru zabytków oraz pełnią istotną funkcję społecznej edukacji w zakresie zasobów 
materialnego dziedzictwa kulturowego Kalisza.  
  W związku z   wpisem do rejestru zabytków  budynku   willi mec. Zygmunta  
Jaźwińskiego (obecnie Villi Calisia) przy Al. Wolności 4 oraz cmentarza ukraińskiego w 
Szczypiornie, oba obiekty zostały oznakowane  w 2012 r. tabliczką informacyjną, znakiem 
biało-niebieskiej koperty.  
  
 W ramach Celu 3. WYEKSPONOWANIE ZABYTKÓW ORAZ WALORÓW 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO podjęto także realizację zadania wcześniej 
nieujętego w Programie: w 2009 r. Miasto przystąpiło do realizacji zadania, które nie 
było wcześniej ujęte w Programie tj.  rozpoczęto remontu elewacji i modernizacji 
budynku willi Pałacu Ślubów przy Alei Wolności 4.  
 W ramach robót zakończonych w 2010 r. wykonano: remont  elewacji wraz z 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę schodów zewnętrznych, modernizację 
balustrad i murków, iluminację elewacji oraz instalację telewizji przemysłowej za kwotę 
723 797,13 zł, a obiekt zyskał nową nazwę Villi Calisia. 
 W 2011 r. ze środków finansowych będących w dyspozycji WRMI wydatkowano 
kwotę 49 200 zł na wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń budynku.  
 W 2012r. zrealizowany został ostatni etap prac remontowych tego obiektu, objęty 
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ww. projektem, polegający na wykonaniu: robót budowlanych tj. robót demontażowych  
i rozbiórkowych, położeniu nowych podłóg, wykończeniu ścian, łazienek, klatki 
schodowej, robót sanitarnych (instalacja c.o., wentylacja) i elektrycznych oraz zakup 
wyposażenia. Koszt tych robót wyniósł 1 353 233 zł( środki w dyspozycji WRMI). 
 Ponadto, wykonana została adaptacja i aranżacja pomieszczeń w Villi Calisia dla 
potrzeb KRM i Rady Miejskiej Kalisza oraz wyposażenie Sali Ślubów, zgodnie z 
charakterem, formą i stylistyką obiektu.Koszt robót budowlanych wyniósł 8 783,76 zł, 
zakupu mebli stylizowanych- 4 500 zł, a renowacji  mebli  istniejących, stanowiących  
wcześniejsze  wyposażenie  Villa Calisia- 6 591,32 zł. (środki finansowe w dysp. WA-G). 
 
 

                     
 

                     Sala Ślubów po remoncie. Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej www.kalisz.naszemiasto.pl 
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                                Villa Calisia. Fot. E. Andrzejewska ze Sprawozdania  209-2010 

 

 
 
Cel 4. UWZGLĘDNIENIE UWARUNKOWAŃ OCHRONY ZABYTKÓW, W 
TYM RAJOBRAZU KULTUROWEGO I DZIEDZICTWA 
ARCHEOLOGICZNEGO, ŁĄCZNIE  
Z UWARUNKOWANIAMI OCHRONY PRZYRODY I RÓWNOWAGI 
EKOLOGICZNEJ.  
 
 
Zadanie 1. Uwzględnianie ochrony zabytków nieruchomych, tj. obiektów 
ujętych                    w gminnej ewidencji zabytków, w opracowywanych dla 
terenu miasta Kalisza dokumentach studialnych dot. polityki przestrzennej 
– np. Studium uwarunkowań                 i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w dokumentach mających charakter prawa 
miejscowego, np. planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o 
warunkach zabudowy.  
Zadanie 2. Uwzględnianie zasad ochrony odnoszących się do stref ochrony 
konserwatorskiej, w tym stref występowania zabytków archeologicznych,                                          
w opracowywanych dla terenu miasta Kalisza dokumentach studialnych dot. 
polityki przestrzennej – np. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w dokumentach mających 
charakter prawa miejscowego, np. planach zagospodarowania 
przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy.  
Zadanie 3. Uwzględnianie zasad ochrony odnoszących się do stref ochrony 
przyrody w opracowywanych dla terenu miasta Kalisza dokumentach 
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studialnych dot. polityki przestrzennej – np. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w dokumentach 
mających charakter prawa miejscowego, np. planach zagospodarowania 
przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy.  
Zadanie 4. W odniesieniu do wszelkich opracowywanych dla terenu miasta 
Kalisza dokumentów studialnych dotyczących polityki przestrzennej np. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz we wszelkich dokumentach mających charakter prawa miejscowego, 
np. planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach 
zabudowy, wprowadzenie zapisu zapewniającego ochronę archeologicznego 
dziedzictwa kulturowego w stosunku do stref występowania stanowisk 
archeologicznych oraz innych obszarów chronionych, tj. historycznych 
obszarów urbanistycznych, założeń dworsko-parkowych, zabytkowych 
cmentarzy oraz obiektów wpisanych do rejestru i ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków o następującej treści: Prace inwestycyjne, w tym 
ziemne związane z budownictwem i zagospodarowaniem terenu w obrębie 
obszarów chronionych i stref występowania stanowisk archeologicznych 
wymagają uzgodnienia z WUOZ, który określi warunki realizacji 
inwestycji.  
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kalisza”, przyjęte uchwałą Nr XXXIV/527/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
30.06.2005r., zmienione zostało  uchwałą  Nr XXXVIII/543/2009 z dnia 3 września 
2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kalisza”. W zmienionym dokumencie utrzymuje się wyznaczone 
strefy konserwatorskie: 
 
A – pełnej ochrony układu urbanistycznego i obiektów zabytkowych 

obejmującą następujące podstrefy: 
 
A1 – Miasto Lokacyjne w linii fortyfikacji średniowiecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem Głównego Rynku z ratuszem, z uwagi na 
znaczną koncentrację wartości kulturowych o podstawowym znaczeniu dla obrazu 
miasta, jego postrzegania przez samych mieszkańców i przyjezdnych. Przy Placu Jana 
Pawła II zlokalizowane są relikty zamku średniowiecznego, 

 
A2 – Park Miejski stanowiący unikatowy kompleks parkowy o istotnych 
walorach przyrodniczych i kulturowych, 

 
A3 – Wyspa z założeniem urbanistycznym alei Wolności ze względu na 
potrzebę silniejszego niż dotąd zaakcentowania jego wartości kompozycyjnych i 
urbanistyczno-architektonicznych, założenia alejowego wraz z obudową. 
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B – ochrony zachowanych elementów zabytkowych (głównie otulina układu 

staromiejskiego) obejmującą następujące podstrefy: 
 
B1 – d. Przedmieście Wrocławskie z kościołem poreformackim wraz ze wschodnim 
fragmentem Nowego Światu i Rogatką, 
B2 – Kwartały zabudowy XIX/XX w. ulic Pułaskiego (do ul. Czaszkowskiej) i 
Fabrycznej, 
B3 – Rejon historycznych cmentarzy przy Rogatce Wrocławskiej - 
rzymskokatolicki, prawosławny i ewangelicki, 
B4 – Zachodnie „Czaszki" ciągi zabudowy ul. Nowy Świat, Kościuszki, Kopernika, 
B5 – Zabudowa d. Piskorzewia - ul. Wodna, Chopina, Ciasna, Złota z fabryką (do 
al. Wojska Polskiego), 
B6 – Zabudowa pierzei ul. Babina wraz z Plantami i Nowym Rynkiem ze względu 
na zachowanie zwartości bezpośredniego otoczenia Miasta Lokacyjnego wraz z 
zespołami zabudowy i wnętrzami urbanistycznymi z XVIII-XIX w., 
B7 – d. Przedmieście Toruńskie wraz z pl. Kilińskiego, dawną fabryką Repphana i 
kościołem pobernardyńskim. 

 
K – ochrony krajobrazu obejmującą następujące podstrefy: 
 
K1 – d. Glinki z rozstajem drożnym, d. folwark i zespół więzienny, 
K2 – Tereny parkowo-sportowe u ujścia Swędrni, 
K3 – Wał Piastowski, 
K4 – Rejon ul. 3 Maja, 
K5 – Porta Calisia, 
K6 – Strefa ochrony krajobrazu wiejskiego i elementy układu przestrzennego 
Dobrzeca, 
K7 – Strefa ochrony krajobrazu wiejskiego i elementy układu przestrzennego 
Piwonic. 

 
W – ochrony reliktów i obserwacji archeologicznych ze względu na fakt: 
 
występowania reliktów przeszłości miasta na obszarze uznanym już za rezerwaty 
archeologiczne (dot. W1 - Rezerwatu archeologicznego grodziska na Zawodziu), 
konieczności zabezpieczenia strefy aktywnej ochrony otuliny grodziska na 
Zawodziu (KOW), 
istnienia przesłanek dotyczących zasadności prowadzenia dalszych prac 
archeologicznych na innych terenach, na obszarach istniejących i postulowanych 
obserwacji archeologicznych (OW). 

 
E – ochrony ekspozycji historycznego układu przestrzennego i związanych z 
nim elementów środowiska przyrodniczego obejmującą następujące podstrefy: 
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E1 – Strefa ochrony ekspozycji doliny rzecznej i skarpy od wschodu, 
E2 – Strefa ekspozycji i ochrony wschodniej sylwety miasta (Strefy A1, A2, A3), 
E3 – Strefa ochrony ekspozycji północnej sylwety miasta – „Ogrody Majkowa", 
E4 – Strefa ochrony ekspozycji północnej sylwety miasta – „Przyczółek Mostowy". 

 
Utrzymuje się wyznaczone rejony: 
 

- krajobrazu ulicznego i zabudowy pierzejowej poza strefami A i B ze 
względu na znaczenie historyczne bądź kompozycyjne. Powinny one zostać objęte 
specjalną polityką urbanistyczno-architektoniczną. Dotyczy to fragmentów między 
innymi następujących ciągów ulicznych, które sukcesywnie powinny być weryfikowane 
lub uzupełniane: Kościuszki, Jabłkowskiego, Podgórze, Harcerska, Widok, Cmentarna, 
Górnośląska, Czaszkowska - Łączna, Lipowa, Legionów-Ułańska, Staszica, Nowy Świat, 
Bolesława Pobożnego, Stare Miasto, Zawodzie, Bolesława Chrobrego, 
- rejony ochrony zwartych założeń przestrzennych bądź ich reliktów 
wartościowych kulturowo ze względu na: zasadność ich ochrony, ekspozycji, 
lepszego wykorzystania, wydobycia zagrożonych elementów krajobrazu podmiejskiego; 
dążność do uporządkowania i identyfikacji krajobrazu. 

Do obszarów tych zaliczono: 
-  zespół dworsko-folwarczny Majków 
- zespół cmentarza wojskowego na Majkowie 
- zespół cmentarza rzymskokatolickiego na Tyńcu 
- zespół cmentarza Żydowskiego przy ul. Podmiejskiej 
- zespół cmentarza wiejskiego na Dobrzecu 
- relikty folwarku Nosków 
- zespół dworski z parkiem krajobrazowym w Sulisławicach 
- zespół dawnych koszar carskich w Szczypiornie 
- zespół więzienny przy ul. Łódzkiej 
- pozostałości zespołu dworsko-folwarcznego we Winiarach 
- zespół cmentarza Petlurowców w Szczypiornie oraz obozu internowanych 
- relikty zespołu dworskiego w Szczypiornie 
- zespół komory celnej i dworca Szczypiorno 
-  zespół fortyfikacji polowych i bunkrów Szczypiorna i Dobrzeca 

 
Zakres działań w ramach proponowanych stref konserwatorskich: 

 
Zasadnicze działania w proponowanych strefach ochrony konserwatorskiej dotyczyć 

powinny rozwiązania niżej przedstawionych problemów w stosunku do stref: 
 
A – pełnej ochrony – bezwzględna ochrona historycznej substancji i 
rozplanowania sieci ulicznej; zaleca się stopniową eliminację ruchu tranzytowego, 
głównie w odniesieniu do strefy A1. Konieczne staje się wykonanie szczegółowego 
opracowania historyczno-urbanistycznego dla obszaru zespołu miasta lokacyjnego, 
przedpola dawnych fortyfikacji, parku i wyspy: 
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- w strefie A1 (miasto lokacyjne) wybija się zagadnienie rehabilitacji kwartałów 
zabudowy z okresu międzywojennego, 
- w strefie A2 (park) postuluje się: realizację posiadanego przez miasto 
szczegółowego opracowania dotyczącego zarówno historii Parku, stanu środowiska 
przyrodniczego, kierunków prac pielęgnacyjnych, jak i określającego obszary 
zagrożone, zdegradowane, poddane destrukcji przestrzennej, problemy rewaloryzacji 
styku ze strefą A1, 
- w strefie A3 (wyspa z założeniem urbanistycznym alei Wolności) postuluje się: 
określenie zakresu rewaloryzacji i sanacji zabudowy historycznej, rehabilitację 
zdegradowanych obrzeży wyspy (zwłaszcza krańca zachodniego), zakresu 
wprowadzania na ten obszar obiektów nowych przy respektowaniu historycznego 
rozplanowania, znaczenia poszczególnych budynków, potrzeb badań 
archeologicznych. 

B – ochrony zachowanych elementów zabytkowych – dopuszcza się 
wprowadzenie nowej zabudowy dostosowanej do historycznego otoczenia i korekty 
układu zabudowy o ile nie naruszałyby w zasadniczy sposób istniejącego układu 
urbanistycznego i komunikacyjnego. Jednym z podstawowych zadań jest rewaloryzacja 
zespołów zabudowy z przełomu wieków (szczególnie „otuliny" miasta lokacyjnego i 
wyspy). Za obszar szczególnych zagrożeń uznaje się podstrefę B2 i B5 o wielkim stopniu 
dekapitalizacji. 
K – ochrony krajobrazu – konieczna jest ochrona krajobrazu miasta i wglądu w 
jego sylwetę – unikanie wprowadzania elementów, które dezorganizują krajobraz 
miasta. Ważne w tej strefie są działania zmierzające do kształtowania uporządkowanych 
przestrzennie i reprezentacyjnych wjazdów do miasta. Dominuje tu problematyka 
ochrony krajobrazu (miejskiego i charakterystycznych elementów układów wiejskich). 
Wyznaczenie strefy przyczółków mostowych ma charakter wytycznych intencyjnych 
(kreacyjnych) tzn. ochrony walorów kompozycyjnych (wgląd w sylwetę staromiejską), a 
także zwrócenie uwagi na potencjalnie dobre warunki stworzenia reprezentacyjnego 
wjazdu do miasta. W stosunku do wyznaczonych stref należy rozważyć stopień 
szczegółowości i restrykcyjności zapisu ograniczającego swobodę działań – niemniej 
bezwzględnie należy dążyć do utrzymania układów komunikacyjnych i otwartego 
charakteru dolin potoków leżących w osiach Dobrzeca i Piwonic. Konieczne jest 
sporządzenie specjalistycznych opracowań konserwatorskich umożliwiających 
określenie granic strefy ochrony krajobrazu wiejskiego i elementów układu 
przestrzennego historycznych wsi Majków i Sulisławice. 
W – ochrony reliktów i obserwacji archeologicznych – zakazuje się 
wszelkiej działalności budowlanej. Ich funkcja ogranicza się do muzealnej i 
rekreacyjnej. Nadzorowi konserwatorskiemu podlega sposób kształtowania zieleni i 
komunikacji: 

- w strefie W1 – Rezerwatu archeologicznego grodziska na Zawodziu – szczegółowe 
zasady ochrony zostaną zawarte w planie miejscowym, który jest w trakcie 
opracowania, 
- w strefie KOW – j.w., 
- w strefie OW (obserwacji archeologicznych) postuluje się wykonanie specjalnych 
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opracowań, co umożliwi prowadzenie właściwej polityki przestrzennej i ochronnej. 
E – ochrony ekspozycji historycznego układu przestrzennego i 
związanych z nim elementów środowiska przyrodniczego – konieczne jest 
określenie szczegółowych zasad inwestowania na tych terenach. Ich niewłaściwe 
zagospodarowanie przekreślić może ekspozycję charakterystycznej panoramy Kalisza 
stanowiącej także istotny walor miasta. Konieczne jest sporządzenie specjalistycznych 
opracowań konserwatorskich umożliwiających określenie granic strefy ochrony 
ekspozycji historycznego układu przestrzennego obszarów: doliny Prosny od ul. 
Piłsudskiego do cmentarza komunalnego, doliny Krępicy na odcinku od ul. 
Stanczukowskiego do ul. Poznańskiej, doliny Prosny w obrębie dawnego przedmieścia 
Glinki, doliny Prosny od rzeki do ul. Łódzkiej. 

 
Z kolei zakres działań w ramach wyznaczonych rejonów powinien dotyczyć: 
 

- rejonu ochrony krajobrazu ulicznego i zabudowy pierzejowej poza 
strefami A i B – w zależności od walorów i stopnia nasycenia zabudową historyczną, 
konieczne staje się określenie m.in. zasad wprowadzania nowej zabudowy, jej formy, 
wysokości, zasięgu, stosunku do parametrów jezdni, itp., 
- rejonu ochrony zwartych założeń przestrzennych bądź ich reliktów 
wartościach kulturowych (nie zawsze zabytkowych) – różne formy ochrony, od 
ochrony szczególnej do ograniczonej (np. tablice pamiątkowe, pomniki, tablice 
informacyjne) jak i bardziej złożone, jak np. rewaloryzacja zespołów parkowo-
dworskich. 

 
Szczególnej uwagi wymaga rozwiązanie problemów związanych z ochroną systemu 

fortyfikacji z czasów II wojny światowej jak również dziedzictwa przemysłowego przy 
ulicach: Piskorzewie, Majkowskiej, Wrocławskiej, Obozowej, Stawiszyńskiej i Długosza. 

Określenie strefy widokowej dla panoramy Kalisza m.in. od strony ulicy 
Poznańskiej, będzie możliwe po wykonaniu szczegółowego opracowania w tym zakresie. 

Prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych w obrębie ww. obszarów 
chronionych oraz pojedynczych obiektów zabytkowych musi być zgodne z przepisami 
odrębnymi. 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązuje uwzględnienie miejsc pamięci narodowej, w tym zachowania i upamiętniania 
historycznych pomników, cmentarzy i miejsc pochówku żołnierzy. 
W „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ulicy Braci Niemojowskich” przyjętym uchwałą Rady 
Miejskiej Kalisza Nr XIX/227/2012 z dnia 2 lutego 2012 r.ustal0n0 ochronę 
następujących obiektów zabytkowych - wpisanych do ewidencji zabytków: 

 

 

 



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

52 
 

Lp. Obiekt Adres Datowanie 
Oznaczenie 

terenu  
na planie 

1 2 3 4 5 
1. Dom mieszkalny ul. Warszawska 23 1. poł. XIX w. 2U 
2. Dom mieszkalny ul. Warszawska 25 2. poł. XIX w. 2U 
3. Dom mieszkalny ul. Warszawska 33 1./2. dekada XX w 2U 
4. Dom mieszkalny ul. Winiarska 2 l. 20 XX w. 1MU 
5. Oficyna ul. Winiarska 2 l. 20 XX w. 1MU 
6. Dom mieszkalny ul. Winiarska 8 2. poł. XIX w. 2MU 
7. Dom mieszkalny ul. Winiarska 20 1./2. dekada XX w. 3MU 
8. Willa podmiejska ul. Łódzka 48 l. 20. XX w. 6MU 
9 Dom mieszkalny ul. Łódzka 52 2. poł. XX w. 6MU 
10 Dom mieszkalny ul. Łódzka 64 1./2. dekada XX w. 6U 

 
 Ponadto Wszelkie roboty budowlane oraz inne działania podejmowane przy 
obiektach wymienionych w ust. 1 związane ze zmianą wyglądu zewnętrznego (tj. 
nadbudowa, rozbudowa, wymiana pokrycia dachowego, zmiana kolorystyki elewacji, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, umieszczanie na obiekcie 
oznakowania wizualnego reklamowo-informacyjnego, umieszczanie urządzeń 
technicznych na elewacjach budynków) wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 
  
 W przyjętych w latach 2011-2012 następujących planach zagospodarowania 
przestrzennego; „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicami Częstochowską, Budowlanych, Polną i Planowaną tzw. 
„Trasą Bursztynową” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr VI/51/2011 z dnia 24 
lutego 2011 r., „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska” przyjętego uchwałą 
Rady Miejskiej Kalisza Nr VI/53/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.,  oraz „Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Braci 
Niemojowskich” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XIX/227/2012 z dnia 24 
lutego 2012 r. znalazły się zapisy ustalające na całym obszarze objętym ww. planami 
obowiązki zgłoszenia właściwemu organowi wszelkich znalezisk posiadających cechy 
zabytku, odnalezionych przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy i 
jednocześnie zabezpieczenia odkrytego przedmiotu, a także wstrzymania wszelkich robót 
mogących go uszkodzić lub zniszczyć,  
Ponadto w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o ustalaniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego  wprowadzane są zapisy dotyczące ochrony 
zabytków. prawach zaleceniami WKZ.  
 
Zadanie 5. Prowadzenie rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego.  
 Zakres rzeczowy zadania w 2011 r. obejmował zakup i posadzenie 3 000 sztuk 
bylin z gatunku: runianka japońska, narecznica japońska, wielosił błękitny tojeść 
kropkowana, barwinek większy, bylica pospolita, bodziszek żałobny, funkia  „Fire and 
Ice” Iris „Sibirica”, turzyca „Variegata”, żurawka drobnokwiatowa, języczka  
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Przewalskiego, bergenia sercowata. Koszt zadania: 11 160 zł.  
 Dodatkowo w 2011 r. wykonano renowację zniszczonej kopii rzeźby Flory w Parku 
Miejskim     w  Kaliszu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie następujących 
prac: zdjęcie rzeźby z postumentu za pomocą podnośnika, przetransportowanie figury do 
pracowni, usunięcie powłok malarskich, rekonstrukcja brakujących fragmentów  lewej 
dłoni – wykonanie odlewu z oryginału, wykonanie kotwienia dla ułamanych fragmentów 
w celu połączenia ich z korpusem rzeźby, scalenie rzeźby poprzez przyklejenie 
zachowanych fragmentów rzeźby, uzupełnienie ubytków i drobnych uszkodzeń 
mechanicznych, wzmocnienie i zabezpieczenie struktury figury przed wpływami 
atmosferycznymi poprzez impregnację hydrofobizująco wzmacniającą, naprawa 
zdeformowanego profilu cokołu poprzez reprofilację, transport i montaż rzeźby na 
postumencie w parku, malowanie rzeźby i postumentu, wykonanie sprawozdania 
opisowego i fotograficznego wykonanych prac. Koszt zadania: 8 125 zł.  
  

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r. obejmował w szczególności: zakup i 
posadzenie 2752 krzewów, 3577 bylin, 22 drzew, transport roślin ze szkółek do miejsc 
nasadzeń, przygotowanie podłoża, podlanie roślin, montaż palików.  
 Nasadzono m. in. rośliny z gatunku:  miodunka pstra, gajowiec żółty, Liliowiec 
„Mary Tood”,  bluszcz pospolity, dziurawiec „Hidcote”, brunnera wielkolistna 
„Variegata”, języczka Przewalskiego, długosz królewski, parzydło leśne,  wietlica samcza, 
zawilec, fiołek wonny, różanecznik gęsty, różanecznik wielkokwiatowy,  przylaszczka 
pospolita, konwalia majowa, dąbrówka rozłogowa, śmiałek darninowy.  
 Zielenią został zagospodarowany: teren wokół stawu „Kogutek”, przed pomnikiem 
„Flory” oraz aleja dojazdowa od „Domku Parkowego” do pomnika „Flory”, a także teren w 
pobliżu szkoły muzycznej. Koszt zadania: 51 600,67 zł, w tym 10 000 zł -WFOŚiGW w 
Poznaniu. 
 Dodatkowo wykonano mapę Parku Miejskiego, w tym mapy Cmentarza Żołnierzy 
Radzieckich,i Ogródka Jordanowskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie 
mapy, na której należało nanieść w szczególności ukształtowanie alejek, małą 
architekturę, latarnie, drzewa, skupiny krzewów i bylin, kamienie, skarpy, ukształtowanie 
powierzchni, cieki wodne oraz opracowanie mapy  w postaci numerycznej w standardzie  
geo-info. Mapa zostanie wykorzystana na etapie inwentaryzacji zieleni w Parku Miejskim.  
Koszt zadania: 16 200,00  zł.  
 
 Poza tym w 2012 r. przeprowadzona została modernizacja oświetlenia alejek 
Parku Miejskiego w Kalisz- etap II-2 polegający na budowie linii kablowej o długości 709 
m zasilającej nowe oprawy oświetlenia wraz z montażem 20 punktów świetlnych oraz 
jednym naświetlaczem. Koszt zadania:83 896,60 zł ( ze środków dyspozycji WRMI). 
 
Zadanie 6. Prowadzenie rewaloryzacji Parku w Szczypiornie.  

Prace na terenie Parku w Szczypiornie prowadzone są zgodnie z opracowaną w 
2007 r. na zlecenie WSRK koncepcją zagospodarowania parku. 

W 2011 r. zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i posadzenie 14 drzew 
liściastych z gatunku: lipa drobnolistna (4 szt.), kasztanowiec czerwony (3 szt.), klon 
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pospolity (4 szt.), jesion wyniosły (3 szt.).  
Koszt zadania: 10 130 zł.  
 W roku 2012 r. w ramach bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni wycięto z 
terenu parku     9 suchych drzew. Ponadto usunięto posusz z 12 drzew, 40 samosiewów i 
50 odrostów drzew. Dokonano natomiast nasadzeń  3 lip drobnolistnych.  
Koszt zadania: 2 990 zł.  
 
Zadanie 7. Prowadzenie rewaloryzacji Parku im. Rodziny Wiłkomirskich na 
Majkowie.  

I etap prac związanych z odtworzeniem zespołu roślinnego w zabytkowym parku 
w dzielnicy Majków został zakończony w 2007 r. W 2011 r. prowadzone były prace 
związane z bieżącym utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na ternie parku. 
  W 2012 r. w ramach bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni z terenu parku 
usunięto        3    suche drzewa oraz posusz z 10 drzew, posadzono natomiast 14 drzew 
iglastych z gatunku cyprysik i jałowiec skalny. Dokonano cięcia żywopłotów grabowych, 
iglastych, z ligustru oraz krzewów i róż.  
Koszt zadania: 3 446 zł.  
 
Zadanie 8. Prowadzenie rewaloryzacji Plant Miejskich.  

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r. obejmował zakup i posadzenie  3 000 szt. 
ligustru pospolitego    i 150 szt. cisa pospolitego. 
Koszt zadania: 11 340 zł. 
 Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i posadzenie 2 804 krzewów, 570 
bylin,1 drzewa, transport roślin ze szkółek do miejsc nasadzeń, przygotowanie podłoża, 
posadzenie, podlanie, montaż palików. 
 Nasadzono m. in. następujące gatunki roślin: liguster pospolity,  funkia „Fire end 
Ace” - bergenia sercowata „Robusta”, dąbrówka rozłogowa, tawułka Arendsa „Feuer”, 
żurawka drżączkowata, berberys th.”Aurea”, Bbrberys th.”Atropurpurea Nana, sosna 
kosodrzewina, lawenda wąskolistna, krwawnik ogrodowy „Moonshine”.  
Koszt zadania: 18 576,00 zł, w tym: WFOŚiGW– 10 000 zł.  
 
Zadanie 9. Systematyczne znakowanie pomników przyrody.  

Pomniki przyrody na terenie Kalisza są oznakowane. Pod koniec 2009 r. Urząd 
Marszałkowski przekazał Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu nowe tabliczki, przeznaczone 
do oznakowania wszystkich pomników przyrody na terenie Kalisza. Wymiana tabliczek 
nastąpiła wiosną 2010 roku. Zadanie jest realizowane w miarę potrzeb. 
 
Zadanie 10. Poddanie pomników przyrody niezbędnym zabiegom 
pielęgnacyjnym.  

W 2008 r. została wykonana inwentaryzacja wszystkich (62) pomników przyrody 
na terenie Kalisza. Inwentaryzacja obejmuje:  
- lokalizację pomnika przyrody, 
- dokładny jego opis (obwód pnia, pochylenie drzewa i jego wysokość,  wysokość   
osadzenia  korony, szerokość i pokrój korony, aktualną ocenę stanu zdrowotnego 
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drzewa), 
- wskazanie zabiegów pielęgnacyjnych,  
- zagrożenie, na jakie jest narażony pomnik przyrody.  
Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody (w sumie 48 szt.) były wykonane w latach 
2009-2010. Zadanie jest realizowane w miarę potrzeb.  
 
Zadanie 11. Modernizacja i utrzymanie terenów zieleni, zwłaszcza terenów 
zielonych i skwerów w otoczeniu zabytków.   

W ramach zadań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 
prowadzone jest bieżące utrzymanie  i urządzanie terenów zieleni miejskiej, które 
obejmuje przede wszystkim pielęgnację roślin, koszenie trawy, wywóz odpadów, itp.  

Na urządzanie  i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Kaliszu w 2011 r. 
wydatkowano      z budżetu Kalisza kwotę 2 142 884 zł. W ramach zadania wykonano 
m.in. następujące przedsięwzięcia:  
 Urządzenie nowego terenu zieleni wzdłuż ul. Połanieckiej w Kaliszu. 
 Zakres rzeczowy zadania:  zakup i posadzenie 6 sztuk drzew liściastych z gatunku 
Surmia bigoniowa „Nana, zakup i posadzenie 40 sztuk krzewów liściastych z gatunku: 
pęcherznica kalinolostna, „Luteus” i „Diabolo”,  pięciornik krzewiasty,  tawuła japońska 
„goldflame, zakup i montaż 60 mb taśmy dylatacyjnej, zakup i rozłożenie 75 m2 
agrowłókniny, wykonanie 100 m2 trawnika. Koszt zadania: 5  549 zł. 
 
 Wykonanie nasadzeń roślin na wysepkach w pasie rozdziału ulic 
Warszawskiej     i  Łódzkiej w Kaliszu. 
 Zakres rzeczowy zadania: zakup i transport materiału roślinnego: kosodrzewiny 
(75 szt.), jukki (10 szt.), jałowiec łuskowaty  (13 szt.), żywotnik zachodni (10 szt.), tawuła 
japońska (40 szt.), lawenda 15 szt., berberys (30 szt.), wyznaczenie miejsc nasadzeń, 
zdjęcie darniny, zakup torfu, ziemi urodzajnej, obrzeży, tkaniny ogrodniczej, otoczaków, 
transport, zaprawienie dołów ziemią urodzajną i torfem, montaż obrzeży, tkaniny 
ogrodniczej, rozścielenie otoczaków. Koszt zadania: 5 946 zł. 
 
 Skwer im Stefana Grota –Roweckiego  realizacja projektu 
zagospodarowania terenu pod linią wysokiego napięcia na skrzyżowaniu ulic 
M. Curie - Skłodowskiej      i  Armii Krajowej w Kaliszu, część C.  
 Zakres rzeczowy zadania: oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i płyt betonowych, 
skoszenie chwastów i starej trawy,  wykonanie orki i wyrównanie terenu, przygotowanie 
terenu pod  założenie trawników, wykonanie trawników, zakup i posadzenie 18 sztuk 
drzew: liściastych  z   gatunku wiśnia piłkowana „Kanzan” (13 szt.) i iglastych z gatunku 
jodła kalifornijska (5 szt.), zakup         i posadzenie  4472 krzewów liściastych z gatunku: 
tamaryszek drobnokwiatowy (17 szt.), tawuła norweska (28 szt.), tawuła japońska (812 
szt.) róża pomarszczona (1080 szt.), irga (1474 szt.), róża okrywowa (1061).Koszt zadania: 
57 938 zł. 
 
 Uzupełnianie nasadzeń roślin na terenach zieleni miejskiej. 
 Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i transport  51 szt. drzew liściastych o 
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obwodzie pnia 12-14 cm, z balotem ziemi, 31 sztuk krzewów, 300 sztuk bylin, 
przygotowanie dołów, wymianę ziemi pod posadzenie drzew, posadzenie drzew, krzewów 
i bylin  na następujących terenach:  
 
Ulice 
1) ul. M.C.Skłodowskiej – wiśnia cudowna odm. kulista – 2 szt. 
2) ul. Majkowska – platan klonolistny  - 10 szt. 
3) Trasa Bursztynowa –  lipa warszawska odm.'Pallida” - 1 szt.( odcinek od ul. 
Górnośląskiej) 
4) ul. Podmiejska – leszczyna turecka – 2 szt. 
5) ul. Serbinowska – klon zwyczajny odm.kulista – 2 szt. 
6) ul. Stanczukowskiego – lipa warszawska  odm.”Pallida” - 3 szt. 
7) ul. Rzemieślnicza – lipa warszawska „Pallida” - 3 szt. 
 
Skwer Grota Roweckiego 
1) robinia biała odm.”Frisia” - 2 szt. 
2) lipa drobnolistna – 1 szt. 
3) jarząb szwedzki – 1 szt. 
4) brzoza pożyteczna – 1 szt. 
5) irga Dammera – 30 szt. 
       
Skwer im. G.A Fibigera 
1) dąb szypułkowy „Fastigiata” - 2 szt. 
2) robinia  biała „Frissia” - 1szt. 
3) magnolia purpurowa „Nigra” - 1 szt. 
 
bulwar nadrzeczny 
1) bergenia sercowata „Robusta” - 100 szt. 
2) rozchodnik ogrodowy „Herbstfreunde” - 100 szt. 
3) żurawka „Creme Brulle”( lub inna odmiana o żółtych liściach) – 100 szt. 
 
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
1) kasztanowiec  czerwony „Briotii” - 3 szt. 
2) klon  zwyczajny    - 3 szt. 
3) jesion wyniosły   - 3 szt. 
4) brzoza brodawkowata  - 11 szt.  
 
Koszt zadania: 20 799,00 zł 
 
Dodatkowo od sponsorów pozyskano 110 drzew, które nasadzono odpowiednio:  
1) ul. Sienkiewicza – lipa warszawska „Pallida” - 40 szt. 
2) ul. ks. Jolanty - surmia bigoniowa – 34 szt. 
3) ul. Kopernika -  surmia bigoniowa – 36 szt. 
 



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

57 
 

 W 2012 r. na urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Kaliszu 
wydatkowano z budżetu Kalisza ) środki w wysokości 1 482 555,03 zł, w tym  m. in.: 
Montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na odpady) i 
systemów nawadniających na terenie Parku Miejskiego, Plant Miejskich, 
Złotego Rogu i alei  Wolności. 
Zakres rzeczowy zadania obejmował: 
- montaż 8 ławek w Parku Miejskim, 8 ławek na Złotym Rogu i 8 ławek na Plantach 
Miejskich, w tym demontaż kostki brukowej, wykorytowanie otworów pod fundamenty, 
osadzenie fundamentów betonowych, transport ławek na miejsce przeznaczenia, 
zakotwienie ławek do fundamentów;  
- montaż 28 sztuk koszy na odpady na  Plantach Miejskich,  w tym demontaż kostki  
brukowej, wykorytowanie otworów pod fundamenty, transport koszy na miejsce 
przeznaczenia, zabetonowanie podpór koszy; 
 - demontaż uszkodzonych zraszaczy i montaż nowych zraszaczy w systemach      
nawadniających na Plantach Miejskich i w al. Wolności. Koszt zadania: : 5 940,00 zł.  
 
Realizacja projektu zagospodarowania terenów zieleni pomiędzy 
ulicami Armii Krajowej – Ks. Kaczorowskiego. 
 Zakres rzeczowy zadania obejmował: oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, 
skoszenie suchych traw i chwastów, nawiezienie 200m3 urodzajnej ziemi oraz jej 
rozścielenie, założenie trawników o pow. 1890 m2, zakup i posadzenie 8 drzew liściastych 
z gatunku klon zwyczajny i brzoza brodawkowata, zakup i posadzenie 210 krzewów 
liściastych z gatunku pęcherznica kalinolistna, tawuła, jukka, lawenda oraz 14 krzewów 
iglastych 14 z gatunku sosna górska. Koszt zadania: 29 160 zł  
 
Uzupełnianie nasadzeń w pasach zieleni drogowej i na skwerach 
miejskich  
w ramach zadania „Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie 
zielenią terenów miasta Kalisza”. 
           Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i posadzenie 300 krzewów, 350 bylin, 
66 drzew, transport roślin ze szkółek do miejsc nasadzeń, przygotowanie podłoża, 
transport roślin i ziemi do wyznaczonych terenów, posadzenie, podlanie, montaż 
palików. Wśród roślin dominowały następujące gatunki: platan klonolistny,  lipa 
„Pallida”, lipa drobnolistna, jesion zwyczajny, sosna kosodrzewina, róże okrywowe, 
konwalia majowa, tawuła japońska, berberys th. „Red Pilar”. Miejsce nasadzeń to: ulice: 
Majkowska, Robotnicza, Pułaskiego, Serbinowska, Wojciechowskiego, 
Stanczukowskiego, Połaniecka, Braci Niemojewskich, Podmiejska, pl. Kilińskiego oraz 
skwery miejskie. Koszt zadania: 27 256,36zł  
                 
Zadanie 12. Objęcie ochroną cennych obiektów przyrodniczych.  
 W latach  2011-2012 nie objęto ochroną prawną nowych terenów cennych 
przyrodniczo. 
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Zadanie 13. Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy 
historycznych nagrobkach i miejscach pamięci narodowej na zabytkowych 
kaliskich cmentarzach. 
  W 2011 r. zrealizowano następujące prace:  
 Remont pomnika „Katyń” na terenie Ogrójca Klasztoru OO Jezuitów 
przy ul. Stawiszyńskiej 2  
 Wykonano specjalistyczne prace polegające na czyszczeniu nalotu i brudu 
detergentami powierzchni pomnika, piaskowaniu bryły, metalizowanie metalem, brązem 
na gorąco rzeźby figuratywnej, a następnie jej spatynowaniu -koszt zadania: 9 963 zł 
 Remont kapitalny obelisku ofiar II wojny światowej na terenie 
Mauzoleum na Cmentarzu Wojskowym  
 Podczas  zimy w l.2010/2011  w wyniku podmywania zamarzającą wodą uległy 
zniszczeniu elementy okładziny obelisku i cokoły. Stan obelisku wymagał 
natychmiastowego remontu- koszt zadania:  30 310 zł.  
 Czyszczenie i drobne naprawy 157 żołnierskich grobów na Cmentarzu 
Wojskowym  
- Koszt zadania: 14 950 zł 
 Remont słupków murowanych i bram wejściowych na Cmentarzu 
Ukraińskim. 
 Elementy te uległy zniszczeniu polegającym na odchyleniu słupków od pionu. W 
efekcie brama wejściowa i dwie bramy boczne uległy wygięciu. Ponadto część elementów 
bram uległo korozji -koszt zadania: 11 971 zł.  
 Czyszczenie i malowanie sześciu armat na Cmentarzu Żołnierzy  
Radzieckich  
- koszt zadania: 9 900 zł  
 Remont schodów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich oraz malowanie   

      i czyszczenie parkanu od strony ul. Częstochowskiej - koszt zadania 10 412 zł. 
 Koszt prac remontowo-konserwatorskich przy historycznych nagrobkach i 
miejscach pamięci narodowej na zabytkowych kaliskich cmentarzach w 2011 r. wyniósł  
ogółem: 87 506 zł,  
w tym dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego 55 000 zł . 
 
 W 2012 r. przeprowadzono  remonty : obiektów na Cmentarzu Żołnierzy 
Radzieckich przy ul. Częstochowskiej, otoczenia kaplicy Żuczkowskich (spoczywa w niej 
7. legionistów) oraz  obelisku poświęconego Sybirakom  na  terenie Ogrójca Klasztoru OO 
Jezuitów.     
Na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Częstochowskiej wykonano: 

- remont schodów na skarpie od strony rzeki Prosny, wymiana stopni i mechaniczne 
czyszczenie murku oporowego wzdłuż schodów -koszt zadania 12 792 zł, 
-remont  trzech obelisków: uzupełnienie brakujących liter nakładanych, naprawa płyt 
marmurowych stanowiących okładzinę obelisków - koszt zadania  23 505,30 zł, 
- odnowienie i malowanie farbami fasadowymi parkanu murowanego z tralkami przy 
wejściu głównym od strony teatru- koszt zadania 12 601,60 zł, 
- drobne prace związane z odnowieniem  bramy głównej od strony jazu - koszt 



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

59 
 

zadania 1 400 zł. 
 
 Ponadto naprawiono dojście do kaplicy Żuczkowskich, w której  spoczywają 
szczątki 7. Legionistów Polskich na Cmentarzu Miejskim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu 
wraz z wymianą betonowych obrzeży przed kaplicą-koszt zadania  7 195,50 zł.  
W ramach remontu obelisku poświęconego Sybirakom na terenie Ogrójca 
Klasztoru OO Jezuitów wykonano prace polegające na odkuciu cokołu z okładziną 
marmurową z płyt łamanych,  naprawie szkieletu cokołu i naprawie oraz uzupełnieniu 
płyt marmurowych stanowiących okładzinę. Koszt zadania- 4 600 zł.  
 Ogółem koszt prac remontowo-konserwatorskich przy historycznych nagrobkach 
i miejscach  pamięci narodowej  na  zabytkowych  kaliskich  cmentarzach  w 2012 r. 
wyniósł 62 094,40 zł, w tym 50 000 zł ze środków Wojewody Wielkopolskiego.  
 
Zadanie 14. Regulacja cieków Piwonka i Krępica.  
 W zakresie wykupu nieruchomości niezbędnych dla wykonania tego zadania 
Wydział Gospodarowania Mieniem bierze udział w realizacji zadania regulacji cieków 
Piwonka i Krępica. Zadanie to ma charakter wieloletni, wykupy gruntów rozpoczęto w 
2011 r., natomiast komórką nadzorującą całość projektu jest Wydział Rozbudowy Miasta i 
Inwestycji.  
 W roku 2011 r. wykupiono 0,0561 ha gruntów i wydatkowano z budżetu Miasta 
Kalisza  kwotę 56 524,07 zł. W roku 2012 wykupiono 0,4981 ha gruntów i wydatkowano z 
budżetu Miasta kwotę 193 085,72 zł - w tym zapłata za nabycie w/w gruntów oraz koszty: 
notarialne, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza, 
wyniesienia podziałów na grunt. Łączne wydatki za lata 2011-2012 wyniosły 249 
609,79zł.  
 
Zadanie 15. Dążenie do realizacji projektu Zatrzymać wodę w mieście – 
wypełnianie kanałów Prosny wodą, iluminacja brzegów, mostów i 
pomostów.  
 W myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne utrzymanie 
Prosny i jej kanałów oraz rozrząd wód w Kaliskim Węźle Wodnym jest zadaniem 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
 Problem napełnienia wodą koryt Prosny występuje wyłącznie w okresach suszy 
hydrologicznej. Po wybudowaniu zbiornika wodnego w Wielowsi Klasztornej sterowanie 
przepływami w rzece Prośnie będzie w dużej mierze ułatwione.  
 Obniżenie poziomu wody w korycie Prosny i jej kanałów w drugim i trzecim 
kwartale    2011 r. oraz obserwowane od drugiego kwartału 2012r. związane było z suszą 
hydrologiczną obejmującą cały obszar zlewni rzeki Prosny oraz remontem jazu 
Kazimierzowskiego i jazu w Kościelnej Wsi. Ponadto utrzymywanie przepływów wody w 
Kanale Rypinkowskim na poziomie przepływu nienaruszalnego, związane było z  
remontem w 2012 r. mostu drogowego w ciągu ulicy Częstochowskiej.  
 Należy również zwrócić uwagę, że rozrząd wody w Kaliskim Węźle Wodnym 
podporządkowany jest w pierwszej kolejności regule wykorzystania potencjału 
energetycznego rzeki przez dwie małe elektrownie wodne, zlokalizowane w Kaliszu przy 
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Jazie Franciszkańskim (Kazimierzowskim) na Głównym Korycie Prosny oraz w 
Kościelnej Wsi Gm. Gołuchów. Reguła ta wymaga od Dyrektora RZGW w Poznaniu 
stosowania wymogu zachowania przepływów nienaruszalnych w Kanale Bernardyńskim i 
Kanale Rypinkowskim. Piętrzenie wody na jazie w Kościelnej Wsi wpływa pozytywnie na 
utrzymanie napełnienia koryta Prosny na odcinku nie piętrzonym tj. od północnej 
granicy miasta do ul. Chopina. 
 W latach 2010-2011 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
przeprowadził generalny remont jazów: Kazimierzowskiego i Rypinkowskiego wraz z 
umocnieniem brzegów.  
 
Zadanie 16. Współpraca z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie w zakresie opracowania programów 
archeologicznych badań ratowniczych na terenie miasta, służących ochronie 
dziedzictwa archeologicznego.  
Zadanie 17. Współfinansowanie przez Miasto badań archeologicznych 
prowadzonych na terenie Kalisza.  
 W latach 2011-2012 kontynuowana była, prowadzona od 2000 roku, współpraca  
z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (dalej IAiE 
PAN) w zakresie realizacji programu archeologicznych badań ratowniczych na terenie 
Starego Miasta w Kaliszu. Obecnie teren  dawnej osady rzemieślniczo-targowej jest już 
częściowo zurbanizowany i ciągle zabudowywany. Dlatego też wyprzedzające badania 
archeologiczne mają nieocenione znaczenie dla poznania wczesnośredniowiecznego 
Kalisza, wówczas jednego z najważniejszych ośrodków polityczno-gospodarczych Polski 
wczesnopiastowskiej. Zadanie to jest realizowane jako  wspólne przedsięwzięcie Miasta i 
IAiE PAN, a jego koordynatorem tych przedsięwzięć jest WKST.  
 W okresie 13.06.-30.09.2011 r. przeprowadzone zostały Archeologiczne badania 
wykopaliskowe o charakterze ratowniczym w Kaliszu na terenie Starego Miasta, przy ul. 
Bolesława  Pobożnego 14,  dz. nr 21/12 (AZP 66-37). 
Badania  w części finansowanej przez Miasto obejmowały; 

przygotowanie badań archeologicznych, obejmujące zgromadzenie starszej 
dokumentacji z badań Starego Miasta, wytyczenie wykopów archeologicznych  
o łącznej powierzchni 100 m², odhumusowanie terenu za pomocą sprzętu 
mechanicznego, zabezpieczenie i ogrodzenie terenu wykopalisk, 
prace wykopaliskowe, obejmujące  wyeksplorowanie i zdokumentowanie 
wszystkich obiektów archeologicznych, odkrytych podczas wyżej wymienionych 
badań na obszarze stanowiska, 
zasypanie wykopów sprzętem mechanicznym, uporządkowanie terenu po 
badaniach oraz przygotowanie i opracowanie wstępnego sprawozdania z prac 
archeologicznych na Starym Mieście w Kaliszu w 2011 r. 

badania, były prowadzone  zgodnie z  pozwoleniem Wielkopolskiego    
            Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  Nr 27C /2011  z dnia 26.04.2011 r. 
 Kierownikiem całości prac wykopaliskowych i nadzór merytoryczny nad 
przebiegiem badań archeologicznych sprawował dr Adam Kędzierski pracownik Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN Stanowisko Archeologiczne w Kaliszu. Miasto pokryło część 
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kosztów – do wysokości  14 000 zł ( ze środków będących w dyspozycji WKST).   
 W 2012r. zgodnie z  pozwoleniem WWKZ  nr 57/2012 /C z dnia 25.04.2012r. 
wykopaliska prowadzone były na działce położonej przy ul. Stare Miasto 13  na   
stanowisku   archeologicznym 2 ( AZP 66-39/2) i objęły obszar o powierzchni ponad 100 
m ². Wytyczono trzy wykopy o wymiarach 20x5 m i 4x3 m oraz sondaż 1,5x1,5 m. 
Odkrywki zlokalizowane zostały  w pobliżu obecnego, uregulowanego w czasach 
nowożytnych koryta Prosny. Miejsce to położone dziś peryferyjnie w części wschodniej 
Starego Miasta,  w okresie wczesnego średniowiecza położne było w pobliżu centralnej 
części osady targowo-rzemieślniczej. 
 W trakcie pięciotygodniowych prac wykopaliskowych prowadzonych pod 
kierunkiem dr Adama Kędzierskiego odkryta została zagroda z wielofazowym obiektem 
mieszkalnym oraz obiektami, które były jej zapleczem gospodarczym, datowana na 
podstawie pozyskanych materiałów zabytkowych na okres XI-XII w. Być może 
prowadzona tu była produkcja szklanej biżuterii, o czym mogą świadczyć przedmioty 
szklane i  związane z ich produkcją fragmenty naczyń ze szkliwem. Jest to pierwszy tego 
typu kompleks obiektów mieszkalnych i gospodarczych, rozpoznany na terenie dawnej 
osady targowo-rzemieślniczej na Starym Mieście. 
 Badania wykazały, ze obszary położone na działce przy ul. Stare Miasto 13, były we 
wczesnym średniowieczu terenem o dużym znaczeniu dla kaliskiej 
wczesnośredniowiecznej osady targowo-rzemieślniczej. W pobliżu eksplorowanego 
wykopu znajdują się prawdopodobnie kolejne interesujące obiekty. Zarówno przyszłe 
badania gabinetowe, a także przewidywane w tym miejscu wykopaliska w następnym 
sezonie pozwolą na określenie charakteru osady na Starym Mieście w Kaliszu od strony 
wschodniej.  
 To wspólne przedsięwzięcie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN                                           
w Warszawie  i Miasta Kalisza zostało dofinansowane z budżetu kwotą 14 000 zł. ( ze 
środków będących w dyspozycji WKST). 
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Zdjęcie lotnicze Starego Miasta w Kaliszu z zaznaczonym obszarem objętym badaniami w 2012 r. Zdjęcie 

pochodzi ze Sprawozdania IAiE PAN 
 

 
 

 
Warstwy kulturowe odkryte podczas wykopalisk  w 2012 r. Zdjęcie pochodzi ze Sprawozdania IAiE PAN. 
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 Cel 5. KREOWANIE WIZERUNKU KALISZA – MIASTA O 
NAJSTARSZEJ METRYCE PISANEJ ORAZ BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI 

MIESZKAŃCÓW. 
 
 
Zadanie 1. Coroczna organizacja Święta Miasta Kalisza oraz innych 
przedsięwzięć dotyczących rocznic historycznych.  
 Począwszy od 1991 r., corocznie 11 czerwca dla upamiętnienia nadania Kaliszowi 
przywileju lokacyjnego przez Księcia Bolesława Pobożnego oraz jego odnowienia i 
potwierdzenia w dniu        11 czerwca 1282 r. przez księcia Przemysła II, organizowane jest 
Święto Miasta Kalisza.       W programie znajdują się tradycyjnie organizowane w tym 
czasie przedsięwzięcia. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z udziałem gości z miast 
partnerskich wręczane są godności Honorowych Obywateli Miasta oraz tytuły 
Zasłużonych dla Miasta, a także odznaki Przyjaciel Miasta Kalisza. Odbywa się m.in. 
Europejskie Strzelanie Bractw Kurkowych o „Lilię św. Józefa”, festiwal teatrów ulicznych 
La Strada, jarmark archeologiczny na terenie wczesnośredniowiecznego grodu na 
Zawodziu, kiermasz książki kaliskiej, koncert plenerowy z cyklu Pod niebem Kalisza.  
 Obchody Święta Miasta w 2011 r. wzbogacone zostały o nowy element Kaliski 
Festiwal Smaków podczas, którego można było  skosztować przysmaków nie tylko 
lokalnych. Nie zabrakło smakołyków bałkańskich, czeskich, niemieckich i litewskich. 
Pysznym akcentem, podkreślającym rocznicę współpracy partnerskiej Kalisza z Hamm, 
były  smakołyki tradycyjnej kuchni westfalskiej. Nie zabrakło oczywiście kaliskich 
andrutów, różnorodnego pieczywa i wyrobów cukierniczych,  nalewek i miodów pitnych, 
piw z lokalnych browarów. Liczne atrakcje dla zwiedzających, a także bogaty program 
działań artystycznych odbywających się na trzech scenach, znakomita oprawa muzyczna, 
akcenty taneczne i literackie w otoczeniu pięknego kaliskiego parku sprawiły, że 
wydarzenia te były prawdziwą ucztą zarówno dla ciała i ducha.  

Popularność tego przedsięwzięcia wśród kaliszan sprawiła, że w 2012 r. na Święto 
Miasta przygotowano w parku miejskim II Kaliski Festiwal Smaków. Towarzyszące 
Festiwalowi III Targi Aktywności i Wolontariatu były prezentacją możliwości spędzania 
wolnego czasu w ramach działalności w różnych organizacjach. W zakątku literackim 
można było kupić interesujące książki oraz spotkać się z niektórymi twórcami. Na 
stoiskach artystycznych eksponowano natomiast wytwory rękodzielnicze.   
 Przygotowanie Kaliskiego Festiwalu Smaków  koordynuje Kancelaria Prezydenta 
Miasta Kalisza.  Koszt organizacji Festiwalu Smaków w 2012 r. , w tym realizacja i emisja 
reportażu  
pt. „Kaliski Festiwal smaków” w TVP Poznań oraz kampania reklamowa na forum 
mediów lokalnych i regionalnych wyniósł 65 846,84 zł. 
 Ponadto, przy udziale merytorycznym i finansowej   Miasta w 2012 r. 
wyprodukowany został odcinek  programu telewizyjnego pt. „Nie ma, jak Polska”, 
prowadzonego w TVP 1 przez Macieja Orłosia, prezentujący Wielkopolskę (4 000 zł - ze 
środków KPM). W materiale przedstawiono dziedzictwo kulturowe i atrakcje turystyczne  
Poznania, Gniezna, Kalisza i Wolsztyna. 
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Korty kaliskiego CKiS, przedstawienie w ramach 19. Edycji Działań Ulicznych La Strada. Fot. ze strony  

internetowej www.kalisz.naszemiasto.pl 

 
XVI edycja Jarmarku Archeologicznego, który odbył się  w  dniach 11 i 12 

czerwca 2011 r.  w  Rezerwacie Archeologicznym „Kaliski Gród Piastów” na  Zawodziu,  
poświęcona została  kuchni naszych przodków. Publiczności  zaprezentowano różne 
sposoby przyrządzania pożywienia, jak również dano możliwość skosztowania potraw 
przygotowywanych wg starożytnych   i wczesnośredniowiecznych  tradycji.  
 Natomiast XVII Jarmark Archeologiczny  w dniach 9-10 czerwca 2012 r. 
przygotowany został pod hasłem „Archeologia eksperymentalna”. To stosunkowo młoda 
dziedzina działań archeologicznych, wykorzystywana nie tylko w badaniach, ale również 
w popularyzacji wiedzy archeologicznej. Eksperymenty archeologiczne mogą obejmować 
swoim zasięgiem bardzo szeroki zakres działań: od  próby odtworzenia kamiennego 
narzędzia, czy glinianego naczynia, po rekonstrukcje całej wioski czy potężnych 
fortyfikacji. Zawsze jednak musi się to odbywać za pomocą wiernych replik dawnych 
narzędzi i przy wykorzystaniu identycznych technik i materiałów jak te, które były w 
użyciu w danym okresie historycznym. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Grzegorz Sapiński, wiceprezydent Dariusz Grodziński i szef OSiR 

zachęcają piłkarskich kibiców do odwiedzania strefy kibica. Fot. ze strony internetowej 

www.kalisz.naszemiasto.pl 

 
Zadanie 2. Realizacja przedsięwzięć w ramach projektu Kalisia 18 i pół, 
związanych  z obchodami Jubileuszu 1850-lecia Kalisza – miasta 
Ptolemeuszowego.  
 Zadanie zakończono w 2010r. 
 
Zadanie 3. Współdziałanie z organizatorami cyklicznych przedsięwzięć 
służących pogłębianiu zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kalisza – 
m.in. Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Dzień Ochrony Zabytków, 
Jarmarki Archeologiczne i imprezy rycerskie na terenie Rezerwatu 

Archeologicznego „Kaliski Gród Piastów” na 
Zawodziu.  
 Europejskie Dni Dziedzictwa  (dalej EDD), 
jako ważne wydarzenie kulturalne, edukacyjne    i 
społeczne, wpisały się już na stałe we wrześniowy 
kalendarz, a przedsięwzięcia z nimi związane angażują 
coraz szersze kręgi społeczeństwa. Stwarzają one 
doskonałą okazję do promocji regionu oraz 
upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historyczno-
kulturowym. Miasto Kalisz corocznie koordynuje oraz 
wspiera finansowo organizację wrześniowych obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa.   

 W 2011 r. 19.EDD odbywały się pod hasłem ”Kamienienie milowe”. W ramach 
kaliskich obchodów przygotowano następujące przedsięwzięcia: Chrystianizacja 
Imperium Romanum” - spotkanie z prof. UAM dr. hab. Kazimierzem Ilskim, Cykl 
spotkań poświęconych działalności OO. Jezuitów w historii Kalisza w kościele 
pojezuickim pw. Św. Wojciecha i Stanisława, otwarcie wystawy pt. Źródła 
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ikonograficzne w zasobie AP  
w Kaliszu, konferencja popularno-naukowa „Kaliskie Kamienie Milowe – 
wybrane problemy”, V rajd gwiaździsty „Śladami przodków”, spacer „Szlakiem 
kaliskich mniejszości narodowych i religijnych”, impreza plenerowa „Korzenie 
Polski, czyli Kalisz plemienny i wczesnopiastowski” na terenie Rezerwatu 
archeologicznego Kaliski Gród Piastów.     
    
 Organizatorem  spotkania z prof. UAM dr. hab. Kazimierzem Ilskim 
„Chrystianizacja Imperium Romanum” Miejska Biblioteka Publiczna im. A. 
Asnyka w Kaliszu. Prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski to polski naukowiec specjalizujący 
się w dziedzinie historii Kościoła Wschodniego, historii starożytnej i bizantyjskiej. W 
1989 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Sobory w polityce religijnej 
Teodozjusza II”, a w 2002  r. rozprawę habilitacyjną „Idea jedności politycznej, 
społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu”. Od 2005 roku profesor 
UAM. Obecnie pełni funkcję kierownika Pracowni Historii Bizancjum. Wybrane 
publikacje: „Sprawiedliwość jako zasada życia społecznego”, „Chrzest Imperium 
Romanum”, „Mitologia antyczna”, „Kościół na Pólku pod Bralinem”.  

                
 

 
 

Prof. Kazimierz Ilski podczas  wygłaszania wykładu „Chrystianizacja Imperium Romanum” 
oraz   Adam Borowiak  Dyrektor MBP. Fot. Marcin Galant 

 
 Podczas wykładu  Profesor wyjaśnił sam termin „chrystianizacja” – krzewienie 
wiary w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Nakreślił terytorialny obszar omawianego 
zagadnienia. Przybliżył zagrożenia, jakie wówczas widziano w pierwszych chrześcijanach 
oraz omówił prawny aspekt zagadnienia.  

 W czasach Imperium stare religie miały wyższy status, stąd nowe formy kultu 
spotykały się z niechęcią. Cesarz wydał nakaz, aby przyłapani na swoich praktykach 
religijnych chrześcijanie odzyskiwali wolność po oddaniu czci posągowi władcy. To miało 
świadczyć o lojalności wobec panującego. Tymczasem dla sporej części chrześcijan 
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obecność jednego Boga kolidowała z kultem kogokolwiek innego. 
 Przełom nastąpił za cesarza Konstantyna Wielkiego. Edykt mediolański z 313 
roku, jak wyjaśnił prof. Ilski, zarzucał wprawdzie chrześcijanom nieprzestrzeganie 
tradycji przodków, ale doceniając ich upór, uznał religię za legalną. Później doszły kwestie 
kształtowania się formy liturgii, wykazu pism włączonych do kanonu oraz inne problemy 
natury teologicznej. Kolejnym etapem chrystianizacji była dominacja religii, a nawet 
element karierowiczostwa – tylko bycie chrześcijaninem umożliwiało zdobycie pewnych 
urzędowych stanowisk. W spotkaniu udział wzięło około 70 osób. 
 Interesującym wydarzeniem EDD był Cykl spotkań poświęconych 
działalności Ojców Jezuitów w historii Kalisza w  kościele pojezuickim ( ob. 
Parafia Wojskowa ) pw. Św. Wojciecha i Stanisława przy  ul. Kolegialnej 2,  
zorganizowany przez  Gimnazjum nr 1 im. PrymasaTysiąclecia przy  ul. Tuwima 4 w 
Kaliszu.     
 Spotkanie pierwsze 10.09.11 r. poświęcone zostało dziejom i dokonaniom  
Zakonu Jezuitów w Kaliszu. Młodzież zwróciła uwagę na rolę jaką Zakon odegrał w 
historii Kalisza. Zabudowania jezuickie zmieniły oblicze urbanistyczne  i architektoniczne 
miasta, a działalność Kolegium Jezuickiego, teatru, drukarni wywarły ogromny wpływ na 
rozwoju kulturalny i społeczny miasta.  
 W czasach PRL to właśnie u Księżny Jezuitów (obecnie mających siedzibę w 
zespole pobernardyńskim przy ul. Stawiszyńskiej) powstał ośrodek formacji 
patriotycznej, gdzie  znalazła od początku oparcie i pomoc duchową „Solidarność” 
Wielkopolski Południowej. Niewątpliwie działalność Ojców Jezuitów był to jeden z 
licznych kamieni milowych w drodze ku zjednoczonej, wolnej Europie.  
 Na zaproszenie gimnazjalistów Gościem spotkania  był ksiądz Aleksander 
Jacyniak, który przygotował wystąpienie nt  „ Sprowadzenie OO. Jezuitów do Kalisza i 
ich działalność na terenie miasta” - prelekcja W swoim wykładzie O. Aleksander  
Jacyniak omówił działalność kaliskich  Jezuitów aż do dnia dzisiejszego. 
 W dniu 17.09.11 r. w ramach  cyklu „ Spotkanie ze świadkami historii” odbyło się 
spotkanie        z Ojcem Bronisławem Sroką, Janem Mosińskim, Antonim Pietkiewiczem 
oraz Andrzejem Krawczykiem. 
 Ojciec Bronisław Sroka - pseud. Ksiądz Piotr , będąc uczniem gdańskiego 
liceum wziął udział    w konspiracji antykomunistycznej. Aresztowany przez UB, skazany 
w maju 1953 na pięć lat więzienia. Zmuszony do przymusowej pracy w kopalni był 
jednym z działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 23 marca 2007 
odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - opowiadał o tym, w jaki sposób Jezuici walczyli z 
komunizmem w latach 1944 - 1989, pomagali innym ludziom, opisywał sylwetki 
wybitnych jezuitów zasłużonych w tej walce, mówił w jaki sposób przyczynili się do 
powstania SOLIDARNOŚCI. 
 Jan Mosiński - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność’’ 
Wielkopolska Południowa - zaprezentował  sylwetkę Ojca Stefana Dzierżka, jezuicie, 
który niejednokrotnie przeciwstawiał się komunistom, był aresztowany, ale mieli przed 
nim respekt, a który wywarł wielki wpływ na jego życie. 
 Antoni Pietkiewicz - Odznaczony Krzyżem Komandorskim Republiki Włoskiej, 
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Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami Zasłużony dla Kościoła i 
Ojczyzny oraz Zasłużony Działacz Kultury. W 2009 Rada Miejska Kalisza wyróżniła go 
tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kalisza - opowiadał o wszystkim, czego nauczyli 
go jezuici, jakie wartości mu wpoili, którymi kieruje sie do dnia dzisiejszego. 
 Andrzej Krawczyk - były pracownik Polmo, represjonowany, w stanie 
wojennym wydawał nielegalną prasę- całkowicie anonimowy świadek historii, który 
mówił, że jezuici nauczyli go przede wszystkim miłości do Polski, do polskiej przyrody. 
 Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa „Starodruki pochodzące z 
działającej  w latach 1603-1773 drukarni Ojców Jezuitów w Kaliszu”, którą  
można  było oglądać       w dniach   10 - 17 września 2011 r. w Kościele Garnizonowym. 
 W obu spotkaniach odział wzięło około  60 osób, wystawę zwiedziło około. 100 
osób. 
 Dnia 15 września 2011 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbył się 
wernisaż wystawy pt. „Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kaliszu”. Ekspozycja ta  była także  częścią obchodów jubileuszu 60 
lat działalności kaliskiego archiwum.  
Zamierzeniem autorów wystawy było ukazanie tych źródeł ikonograficznych, które były 
mało znane i rzadko wcześniej publikowane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Wystawa z okazji jubileuszu 60 lat  działalności kaliskiego archiwum  pt.„Żródła ikonograficzne w zasobach 

Archiwum Państwowego w Kaliszu” 

 
 Wystawa objęła fotografie, pocztówki, plakaty, afisze, kalendarze, mapy, kroniki, 
albumy fotograficzne, dyplomy czeladnicze, dokumenty życia społecznego jak np. 
zaproszenia. Przyjęto przy tym zasadę, że zaprezentowane będą źródła ikonograficzne z 
terenu byłego województwa kaliskiego.  

Najstarszym prezentowanym źródłem był dokument czeladniczy  z 1823 r., 
wydany w Stawiszynie. Najmłodszym dzieckiem wystawy jest fotografia kaliskich 
siatkarek z 2003 r., kiedy to drużyna zdobyła brązowy medal na mistrzostwach Polski. 
Kustoszem wystawy była Pani Edyta Pietrzak. 
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Goście wystawy pt.„Źródła ikonograficzne w zasobach Archiwum Państwowego w Kaliszu”  
 

W programie konferencji popularno-naukowej „Kaliskie Kamienie Milowe – 
wybrane problemy”, która odbyła się 20 września 2011 r. w Domu Pamięci  (d. 
Budynek Domu Przedpogrzebowego na Nowym Cmentarzu Żydowskim przy ul. 
Podmiejskiej 2) znalazły się wystąpienia: 
1.”Statut Kaliski jako pierwszy dokument  o tolerancji na ziemiach polskich”- mgr Halina 
Marcinkowska, przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, Prezes 
kaliskiego Koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 
2.„Opozycja kaliska 1815 – 1831 – zarys dziejów, sylwetki, dziedzictwo” - mgr Tomasz 
Ławniczak, wicestarosta ostrowski, członek PTH, 
3. „Rola władz Królestwa Polskiego  w procesie modernizacji przemysłu w Kaliszu w I poł. 
XIX w.”- mgr Sławomir Przygodzki wiceprezes kaliskiego Oddziału PTH, 
4. „Budowa kolei kaliskiej w relacjach Przeglądu Technicznego” w latach 1900-1905- dr  
Jarosław Dolat , starszy kustosz Muzeum Historii  Przemysłu w Opatówku, 
 Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Miasto Kalisz- koordynacja Polskie 
Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Koło w Kaliszu 
 W konferencji uczestniczyło ok.120 osób - w tym młodzież z III LO.im. M. 
Kopernika, przedstawiciele stowarzyszeń społeczno-kulturalnych działających na terenie 
miasta oraz inne zainteresowane osoby. 
         Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Koło w Kaliszu 24 września  zaprosiło na  
wycieczkę miejską „Szlakiem kaliskich mniejszości narodowych i religijnych” . 
Trasa biegła od cmentarza ewangelickiego, przez cmentarz prawosławny, dalej ul. 
Śródmiejską grupa  przeszła  na teren dawnej dzielnicy żydowskiej. Kolejnym etapem 
wędrówki po mieście, były miejsca związane z kaliskimi ewangelikami, a następnie  
zabytkowa cerkwie prawosławna pw. św. App. Piotra i Pawła Na zakończenie uczestnicy 
wycieczki  zwiedzali cmentarz żydowski przy ul. Podmiejskiej.  
   Na terenie  Rezerwatu Archeologicznego „Kaliski Gród Piastów” 24 września 
2011 r. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zorganizowało imprezę plenerową pod hasłem 
„Korzenie Polski, czyli Kalisz plemienny i wczesnopiastowski” 
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 Przybyli goście, pod opieką muzealnego przewodnika zwiedzali  „Kaliski Gród  
Piastów” oraz uczestniczyli  w prelekcji poświęconej Kaliszowi w okresie plemiennym, 
podczas której omówiono min. tezę prof. A. Buko dotycząca lokalizacji  kolebki Piastów  
na terenie naszego miasta. Rezerwat odwiedziło w tym dniu 120 osób.  
  
 20.Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone były pod hasłem „Tajemnice 
codzienności”. 

 Temat ten miał zwrócić uwagę na piękno i urok codziennych zdarzeń - zwykłego 
domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i 
zabawek, kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła.  

 Obchody EDD w 2012 r. koncentrowały się na dziedzictwie niematerialnym, 
ukazując kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną, która jest podstawą dla 
każdego człowieka do określenia własnej tożsamości. W Kaliszu w okresie 7-26 września 
w ramach programu odbyły się różnorodne przedsięwzięcia: Konferencja popularno-
naukowa „Podróżowanie na przełomie XIX i XX wieku”, Wycieczka rowerowa 
„Szlakiem kolei Kalisz – Nowe Skalmierzyce”, VI Rajd gwiaździsty „Śladami 
przodków”, „ZADUSZKI POLSKIE" - WIECZORNICA związana z obchodami 
święta zmarłych  w tradycji polskiej, z cyklu " Tematem spotkania w Kościele NMP 
Królowej Polski były rozważania dotyczące sensu życia i tajemnicy śmierci, 
„Tajemnice codzienności domu Iwaszkiewiczów” - spotkanie z Panią Ludwiką 
Włodek, prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza, autorką książki „Pra :o rodzinie 
Iwaszkiewiczów”, impreza plenerowa „Kultura  ludowa – obrzędowość jesienna 
mieszkańców wsi regionu kaliskiego” z udziałem zespołów regionalnych - Zespołu 
Folklorystycznego „ Piwonice”, Zespołu „Liskowianie” i  Zespołu 
Folklorystycznego „Cekowianki” na terenie Rezerwatu  Archeologicznego „Kaliski 
Gród Piastów” na Zawodziu , „Śladami codziennych wędrówek kaliszan” - gra 
uliczna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, „Czy wiesz co robisz? 
Czy wiesz co mówisz?”- wykład – prezentacja mgr Małgorzaty Chrzanowskiej 
poświęcony wpływowi kultury żydowskiej na polską codzienność ( zwyczaje, język, 
kulinaria), konkurs na pracę badawczą dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych  w  trzech  wiodących  tematach: 1. Weekend sprzed lat …2. 
Gdy nie było Internetu i dyskotek …3. Tajniki kuchni – czyli z przepisów naszych 
prababek, Potrawy kuchni staropolskiej na okoliczność świąt Bożego 
Narodzenia, Wielkanoc i innych świąt. Prezentacja, historia potraw, sposób ich 
przygotowania, spożywania, biesiadowanie, Wystawa on-line „Galeria pod 
Dywanem” na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kaliszu  
www.archiwum.kalisz.pl.  

Organizatorami ww. działań przy udziale Miasta Kalisza. byli: Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu, Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, 
Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Tuwima 4, Miejska Biblioteka Publiczna im. 
A. Asnyka w Kaliszu, Wydawnictwo Literackie, Wydział Filologii Polskiej i  Klasycznej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, III LO im. Mikołaja Kopernika w 
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Kaliszu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”, 
Archiwum Państwowego w Kaliszu. 

 EDD zainaugurowała  7 września Konferencja popularno-naukowa 
„Podróżowanie na przełomie XIX i XX wieku”, zorganizowana przez Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu, w czasie której wygłoszone zostały następujące 
wystąpienia:  
O hotelach w dawnym Kaliszu – przegląd obiektów hotelarskich z XIX i I    
          połowy   XX wieku- Joanny Bruś – Kosińskiej 
Turystyka w Kaliszu na przełomie XIX i XX wieku- Olgierda Przepiórki 
Nakazy i zakazy związane z przemieszczaniem się podczas świąt religijnych -      
         Haliny Marcinkowskiej,   
Dzieje kaliskiej kolei w 110. rocznicę powstania -Anny Gawrzyjał 
Architektura kaliskich dworców kolejowych - Mateusza Halaka  
Stefan Szolc – Rogoziński i jego wyprawy-Robert Papuziński 
   września TOnZ zaprosił także na wycieczkę rowerową „Szlakiem kolei Kalisz 
– Nowe Skalmierzyce”. 
 21 września spotkanie z prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza zapełniło salę 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka. Ludwika Włodek opowiadała o 
„Tajemnicach codzienności domu Iwaszkiewiczów".  Pisarka opowiadała o 
osobistych wspomnieniach jej oraz rodziny na temat polskiego poety. Głównym tematem 
spotkania były arkana związku pisarza z żoną, Anną Iwaszkiewicz. 
 Niezwykle atrakcyjna była także impreza plenerowa „Kultura  ludowa – 
obrzędowość jesienna mieszkańców wsi regionu kaliskiego” z udziałem 
zespołów regionalnych - Zespołu Folklorystycznego „ Piwonice”, Zespołu 
„Liskowianie” i  Zespołu Folklorystycznego „Cekowianki” na terenie Rezerwatu  
Archeologicznego „Kaliski Gród Piastów” na Zawodziu.  
 Trzy zespoły folklorystyczne z regionu kaliskiego  przedstawiły istotne wydarzenia, 
codzienne oraz obrzędowe, wsi regionu kaliskiego związane z okresem jesiennym, m.in.: 
darcie pierza, szatkowanie kapusty, czynności związane ze zbiorem plonów oraz wieńcem 
zbożowym, kołowrotek czyli wytwarzanie przędzy, andrzejkowe wróżby oraz czas 
zaduszek wraz z dniem 1 listopada Wszystkich Świętych.  
 Podczas występów wykonywane były pieśni obrzędowe oraz tzw. przyśpiewki 
dotyczące poszczególnych czynności. Każdy z zespołów wystawił również stoiska, na 
których prezentował wytwory materialne sztuki ludowej. Dodatkową atrakcją imprezy 
było wykonanie, przez wszystkie zespoły jednocześnie, pięknej pieśni, nawiązującej 
treścią do naszego miasta, zatytułowanej „Ballada o Kaliszu”        
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           Rezerwat  Archeologiczny „Kaliski Gród Piastów” na Zawodziu. „Kultura  ludowa  

 – obrzędowość  jesienna mieszkańców wsi regionu kaliskiego” Fot. Agnieszka Tomaszewska 
  

 

         
           Występ zespołu regionalnego -„Kultura  ludowa – obrzędowość jesienna 

                mieszkańców wsi regionu kaliskiego”  Fot. Agnieszka Tomaszewska  
  
Potrawy kuchni staropolskiej na okoliczność świąt Bożego Narodzenia, 
Wielkanoc i innych świąt. Prezentacja, historia potraw, sposób ich przygotowania, 
spożywania, biesiadowanie - tak uczniowie Zespołu  Szkół Gastronomiczno-
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Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” zatytułowali przedsięwzięcie, które  miało na 
celu ocalić od zapomnienia piękno i urok przygotowywania kulinariów staropolskich, 
które pojawiają się jedynie dwa razy w roku – w Wielkanoc oraz na Boże Narodzenie.  
 Podczas biesiady goście mogli podziwiać przygotowane przez uczniów świąteczne 
aranżacje stołów, a także skosztować tradycyjnych przysmaków kuchni staropolskiej. 
Niecodziennym rarytasem były dania przygotowane przez Stowarzyszenie Kolovrat: 
podstawowe potrawy, które były kiedyś spożywane - podpłomyki z otrębami, miód, 
polewka piwna z serem białym oraz  kasza z grochem. We wszystkich przedsięwzięciach 
20.EDD udział wzięło ok. 1820 osób. 
 
   

        
 

Prezentacja, historia potraw, sposób ich przygotowania, spożywania, biesiadowanie.  
Fotografia ze zbiorów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

    
 Biesiady Piastowskie, organizowane od lat przez Bractwo Rycerskie Ziemi 
Kaliskiej oraz Stowarzyszenie Kalisz XXI, są już trwałym elementem życia grodziska na 
Zawodziu oraz kalendarza poważnych imprez historyczno-rekonstrukcyjnych w naszym 
kraju. Najlepszym przykładem tego są setki kaliszan i turystów oraz członków bractw 
rycerskich z całej Polski, bawiących na Biesiadach Piastowskich. 
 27 sierpnia 2011 r. w  Kaliskim Grodzie Piastów na Zawodziu,  pod hasłem „ Cień 
Inkwizycji" zorganizowana została XII Biesiada Piastowska. Wśród  organizatorów  
znaleźli się  Muzeum Okręgowe Ziemi  Kaliskiej, Stowarzyszenie  Kalisz XXI,  Bractwo  
Rycerskie Ziemi Kaliskiej  oraz  Urząd Miejski w  Kaliszu /impreza  dotowana  przez  
Miasto Kalisz kwotą 5 000 zł/. 
 W dniach 25 - 26 sierpnia 2012 r. odbyła się XIII już Biesiada Piastowska 
zatytułowana "Calisia A.D. 1383". Myślą przewodnią imprezy była razem wojna 
domowa w Wielkopolsce, która miała miejsce po śmierci króla Ludwika Węgierskiego w 
drugiej połowie XIV wieku. Wojnę tę dość dokładnie opisał  w kronice Janko z Czarnkowa 
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i to właśnie na jego relacji oparty został scenariusz imprezy. Punktem wyjścia do 
inscenizowanych na Zawodziu wydarzeń były opisane w kronice motywy oblężeń, które 
dwukrotnie dotknęły Kalisz w tytułowym 1383 roku /impreza   dotowana  przez  Miasto 
Kalisz  kwotą 5 000 zł/. 
 
 Ponadto BOIPS wsparło Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i 
Młodzieży SCHOLA CANTORUM w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w 2012 r. do 
Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wniosek 
przeszedł pozytywnie etapy oceny i został przyjęty do dofinansowania. Celem projektu 
była prezentacja efektów artystycznej działalności dzieci i młodzieży, w ramach XVIII 
Ogólnopolskiego Konkursu: „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką 
dawną, ukazująca ich pasje, uzdolnienia i talenty”.Projekt przyczyni się do 
rozwoju zainteresowań i ekspansji muzyki dawnej jako źródła inspiracji. Wnioskowana 
kwota dotacji wynosiła  22 320,00 zł, a  wkład własny: 2 480,00 zł. 

 
Zadanie 4. Propagowanie tradycji wielokulturowości i wyznaniowości 
Kalisza poprzez współdziałanie z organizatorami Dni Kultury poświęconych 
mniejszościom narodowym i wyznaniowym.  
 W  2011 r. na terenie miasta Kalisza żadne podmioty nie podejmowały inicjatyw 
zmierzających do organizacji monograficznych Dni Kultury poświęconych poszczególnym 
mniejszościom narodowym i wyznaniowym.  
  W dniach 24 marca - 16 maja 2012r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza 
zorganizowane zostały  3.Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu. Przedsięwzięcie to posiadało 
bogaty i różnorodny program, który ukazuje jak ciekawa  i inspirująca jest kultura. 
 Zadanie to zostało szczegółowo omówione w celu 6.Zadanie 3 niniejszego 
Sprawozdania (str.94-97). 
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3 Dni Kultury Żydowskiej. Plakat  spektaklu poetycko-muzycznego „Była tu kiedyś ulica Złota. Świat 

unicestwiony”. 
  
Zadanie 6. Współdziałanie z organizatorami różnorodnych imprez i 
przedsięwzięć związanych z obchodami rocznic historycznych i wydarzeń 
szczególnie istotnych dla dziejów Kalisza.  
 Te zagadnienia zostały częściowo omówione w ramach informacji o realizacji celu 
5, Zadaniach 1-3 niniejszego Sprawozdania( str.63-74). 
 Budowanie poczucia wspólnoty na świadomości własnych korzeni oraz dumny z 
„małej ojczyzny” stanowi jedno z kluczowych zadań realizowanych przez samorząd. To 
dzięki inicjatywom obywatelskim, poprzez stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, 
szkoły wyższe oraz inne podmioty życia społecznego, społeczność lokalna miasta inicjuje i 
współuczestniczy w realizacji przedsięwzięć wzbogacających kalendaria najważniejszych 
wydarzeń w dziejach Kalisza. Wszelkie inicjatywy w tym zakresie spotykają się z żywym i 
aktywnym zainteresowaniem, pomocą organizacyjną i finansowym wsparciem 
samorządu.  
 W tym celu, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Kalisza corocznie ogłasza otwarte 
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konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w tym na: Wspieranie rozwoju kultury i 
ochrony dóbr kultury oraz podtrzymanie tradycji narodowej poprzez realizację m.in. 
takich niekomercyjnych przedsięwzięć jak:  

wydawanie niekomercyjnych i niskonakładowych książek i czasopism, 
związanych tematem lub osobą twórcy z Kaliszem,  

konferencji, sesji i seminariów naukowych i popularno-naukowych,  

imprez mających na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej z zakresu kultury i 
dziedzictwa narodowego, popularyzujących i promujących starożytną Kalisię,  

imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych.   
 
          Inna forma współdziałania z organizatorami imprez i wydarzeń prowadzona jest 
przez Centrum Informacji Turystycznej. CIT współpracując z Wielkopolską Organizacją 
Turystyczną uczestniczył w pięciu edycjach cyklu imprez promujących atrakcje 
turystyczne Wielkopolski i Kalisza –„Wpadnij z sąsiedzka wizytą”- Poznań, Konin, 
Wolsztyn, Leszno, Turek . Wsparło także  organizację konkursów, wspólnie z portalem 
Calisia i Kulinarny Kalisz pt. ”Spiżarnia Kaliska” oraz „Kaliskie ozdoby choinkowe”.  
 Ważną częścią działań CIT było również przygotowanie stoisk promujących  Kalisz 
na ważnych imprezach w mieście, organizowanych przez rożne podmioty: Bieg 
Ptolemeusza, Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim, Promocje 
Oficerskie i Podoficerskie w COSSW itp. podczas Pikniku Lotniczego w Michałkowie oraz 
IV Samorządowemu Forum Kultury Związku Miast Polskich w Kaliszu, a także aktywny 
udział w Targach Turystycznych z WOT: Berlin, Barcelona, Lipsk Warszawa, Wrocław, 
Łódź, Poznań, Katowice.  
 
Zadanie 5. Propagowanie idei społecznej opieki nad zabytkami.  
Zadanie 7. Współdziałanie z PTTK O/Kalisz w zakresie popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego miasta (usługi przewodnickie na wieży ratuszowej, 
rajdy, spacery z przewodnikiem).  
 Powyższe zadania realizowane są łącznie. Kaliski samorząd współpracuje z PTTK 
Oddział im. Stanisława Graevego w Kaliszu, który jest jedynym ustanowionym na terenie 
miasta społecznym opiekunem zabytków. Dzięki temu współdziałaniu PTTK w różnych 
formach popularyzuje dziedzictwo kulturowe miasta.  
 Wiodącą rolę wśród tych przedsięwzięć zajmuje organizacja rajdów, tematycznie 
związanych z zabytkami i dziedzictwem Kalisza. Do tej grupy działań należą; kwietniowy 
rajd Szlakiem kaliskich zabytków ( odbywa się w ramach Pikniku Zabytków z okazji 
Międzynarodowego Dnia Zabytków), cykliczny rajd Śladami przodków towarzyszący 
wrześniowym Europejskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego, rajd „Szlakiem kaliskich 
zabytków” rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego, zapoczątkowany w 2010 r. rajd 
Szlakiem Bursztynowym).  
 Prowadzony od 2009 r. cykl spacerków z przewodnikami PTTK, których 
inicjatorem i pomysłodawcą jest dr Piotr Sobolewski, prezes Kaliskiego Koła 
Przewodników Miejskich PTTK  pod nazwą Kaliszobranie, na stałe już wpisał się w 
kalendarz  PTTK i cieszy się nadal ogromnym  zainteresowaniem kaliszan. W 2011 r. 
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odbyło się 11 edycji „Kaliszobrania”, które zgromadziły około 3 300 uczestników. Koszt  
wszystkich edycji wyniósł  4 080 zł,  z czego dotacja ze środków Miasta Kalisza będących 
w dyspozycji WKST 2 800 zł. Także w  2012 r. przy wsparciu  finansowym Miasta, Koło 
Przewodników PTTK  przygotowało   11 odsłon   „Kaliszobrania” (dotacja w kwocie 4 100 
zł ze środków WKST ). 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy edycji XIX rajdu- Na Chmielniku- willa Gaedego (ob.Przedszkole ul. Warszawska) 

8.XII.2011 r. Fot. Z.Pol 
 
Możliwość wejścia na wieżę ratusza cieszy się niesłabnącą popularnością wśród 

kaliszan i gości, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Wśród  zwiedzających jest młodzież 
szkolna, uczestnicy cyklicznego zimowego Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, 
grupy rodzinne, indywidualne osoby.  

Od 2012 r. turyści i kaliszanie oglądają zupełnie nową wystawę na wieży 
kaliskiego ratusza. Na czterech kondygnacjach przedstawiona jest historia naszego 
miasta. Umieszczone na wieży tablice przeprowadzą zwiedzających przez historię Kalisza. 
Spacer przez wieki zaczyna się w czasach najdawniejszych, kiedy Klaudiusz Ptolemeusz 
umieścił na swojej mapie gród Kalisia. Ze starożytności przenosimy się do średniowiecza, 
by na kolejnym piętrze znaleźć się w dziewiętnastowiecznym mieście. Nie brakuje także 
planszy pokazujących zniszczenia z czasów I wojny światowej zestawione ze 
współczesnym grodem nad Prosną. Na piętrze, na którym ulokowany jest mechanizm 
zegara, przedstawione są dzieje ratuszowych czasomierzy. 
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Jedna z plansz na ratuszowej ekspozycji. Fot. Juliusz  Kowalczyk.  

 
 
Przewodnicy PTTK zapewniają  obsługę ekspozycji na wieży ratuszowej. Pod 

ich opieką zwiedzający poznają historię kaliskiego ratusza, zwiedzają wystawę w 
poświęconą dziejom Kalisza oraz podziwiają piękną panoramę miasta z platformy 
widokowej na wieży. W okresie ferii zimowych oraz wakacji koszty obsługi 
przewodnickiej ponosi m Miasto Kalisz (ze środków WKST – w 2011  - 4 735 zł, w 2012 r. 
– 4 735 zł ). 
   Ponadto  WA-G kontynuował   współpracę z PTTK O/Kalisz  w  zakresie   
zabezpieczenia właściwych   warunków   do   świadczenia   usług przewodnickich   w   
obiekcie  i   na wieży ratusza ( umowa na konserwację zegara, prace porządkowe). 
  KPM w ramach opracowania i wdrożenie produktu turystycznego :„Kalisz 
na weekend”, obejmującego organizację wycieczek po Kaliszu zabytkowym autobusem, 
pokryła  w  2012 r. :koszty obsługi linii turystycznej w kwocie 8 640 zł, obsługi 
przewodnickiej w wysokości 2 000 zł. Współfinansowała także organizację działań PTTK 
Oddział w Kaliszu w cyklu  „Hapenning przewodnicki” - przygotowane pod hasłem 
„Zegary kaliskie”oraz „Kolej żelazna w Kaliszu”           - dla uczczenia 100.lecia kolei w 
Kaliszu, (500 zł). Na zlecenie Kancelarii prowadzona była intensywna akcja promocyjna 
produktu „Kalisz na weekend”, obejmującą, m.in.: 

realizację i emisję spotu promocyjnego, wyemitowanego w TVP Poznań, TVP 
Łódź i TVP Wrocław (23 222,02 zł); 
produkcję i emisje spotu na nośniki LED w Kaliszu (9 544,88 zł ); 

 wykonanie projektu i opublikowanie reklamy produktu na łamach „Głosu 
Wielkopolskiego” i Ziemi Kaliskiej” (  4 034,40 zł). 
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      Upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie Kalisza, zwłaszcza w jego 
wielokulturowym wymiarze, służy propagowanie idei ochrony zabytkowych kaliskich 
cmentarzy poprzez organizowane przy wsparciu kaliskiego samorządu corocznych kwest 
na ratowania zabytkowych kaliskich cmentarzy (szerzej zagadnienie kwest omówione 
zostało w ramach realizacji Celu 7 zadania 4 oraz Celu 10 zadania 9). 
 
Zadanie 8. Inicjowanie i organizacja wystaw popularyzujących dziedzictwo 
kulturowe Kalisza.  
 Na przełomie maja i czerwca 2011 r. na zlecenie Wydziału Kultury  
i Sztuki, Sportu i Turystyki Agencja Promocyjno – Reklamowa LIBRA przeprowadziła 
rewitalizację historyczno-archeologicznej ekspozycji plenerowej przy Rezerwacie 
Archeologicznym zamku kazimierzowskiego.  
 Prace objęły usunięcie starych szyb z gablot, wykonanie nowych ścian tylnych 
gablot z blachy oklejonej folią, czyszczenie całej konstrukcji gablot wystawienniczych i 
malowanie konstrukcji gablot czarną farbą antykorozyjną, projekt i wykonanie 4 nowych 
zalaminowanych plansz wystawienniczych, montaż nowych plansz w gablotach 
czyszczenie i malowanie przylegającego do gablot metalowego ogrodzenia. 
 Nowy tekst poświęcony dziejom zamku kaliskiego oraz średniowiecznych murów 
miejskich Kalisza wraz z wyborem materiału ilustracyjnego przygotowany został przez dr  
Adama Kędzierskiego – Kierownika Kaliskiego Stanowiska Archeologicznego IAiE PAN w 
Warszawie.  
 W treści znalazła się m.in. historia i opis zamku Kazimierzowskiego i 
prowadzonych tu  badań archeologicznych,  informacje dotyczące czasu budowy i 
przebiegu murów obronnych, a także ciekawy wybór ilustracji – fotografie rekonstrukcji 
makiet – zamku, Bramy Toruńskiej i Wrocławskiej, replika planu Kalisza z 1785 r. Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniósł  4 167 zł ( ze środków WKST). 
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Historyczno- archeologiczna ekspozycja plenerowa przy Rezerwacie Archeologicznym 

zamku Kazimierzowskiego. Stan po zakończeniu prac. Fot. Mariusz Hertmann. 

  
„Dawny Kalisz znany i nieznany” to tytuł wystawy on-line przygotowanej 

przez Archiwum Państwowe z okazji Święta Miasta Kalisza w 2012 r.  
Ekspozycja ta, choć pod innym tytułem: „Portret miasta. Architektura Kalisza                           

w dokumentach archiwalnych”, była już prezentowana w formie plenerowej przed 
ratuszem,       w jubileuszowym dla Kalisza roku 2010. Towarzyszyło jej też wydawnictwo 
pod tym samym tytułem.  

Wystawa  składa się z 40 plansz uszeregowanych według danych kategorii np. 
nazw placów, ulic, przeznaczenia obiektów itp. Głównym zamierzeniem autorów było 
ukazanie Kalisza jako miasta wielokulturowego, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na 
zmianę organizacji przestrzeni miejskiej począwszy od XIX w. poprzez cały wiek XX.  

Ilustracje, plany, fotografie nie pochodzą tylko z zasobu Archiwum. Znalazły 
się tutaj źródła także z innych instytucji np. z Narodowego Archiwum Cyfrowego w 
Warszawie, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków Delegatura w Kaliszu, Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu oraz ze zbiorów prywatnych Krystyny 
Bęckiej, Małgorzaty Dutkiewicz, Władysława Kościelniaka, Haliny Marcinkowskiej, Anny 
Musil, Waldemara Pola. 
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   Plansza z wystawy on-line. Archiwum Państwowe w Kaliszu.  
 
 
W 2011 r. Miasto Kalisz ( ze środków finansowych w wys.4.735,- zł będących 

w dyspozycji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego ) udzieliło także  pomocy 
technicznej w organizacji wystaw popularyzujących dziedzictwo kulturowe Kalisza w 
budynku ratusza oraz  na Głównym Rynku.                                   

           
 Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego wsparło Stowarzyszenie imienia 
Haliny Sutarzewicz w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego pn. „Detaliści – urok 
kaliskiego detalu” do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i rozbudzenie świadomości 
historycznej dotyczącej tradycji kulturowych Kalisza, w szczególności literackich regionu 
oraz poziomu świadomości mieszkańców Kalisza. Fotografie ciekawych detali 
architektonicznych obiektów zbudują wystawę, która wyznaczy trasę wycieczkową, a 
także utworzą mapę dziedzictwa kulturowego Kalisza. Termin realizacji projektu 
zaplanowany został na maj-grudzień 2013r.  

 Z inicjatywy Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Liceum Plastyczne, 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza i dzięki wsparciu finansowemu 
kaliskiego samorządu, zorganizowany został I Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Śladami 
Kulisiewicza -szkice z podróży”, poświęcony twórczości wybitnego kaliskiego rysownika, 
grafika. Na konkurs napłynęło 289 prac z 25 szkół. W jury zasiedli znakomici polscy 
artyści, profesorowie ASP w Warszawie i WPA UAM w Kaliszu. Prace reprezentowany 
wysoki poziom artystyczny.7 grudnia 2012 r.  w Centrum Rysunku i Grafiku im. Tadeusza 
Kulisiewicza – Oddziale MOZK  odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, 
cieszącej się dużym zainteresowaniem zwiedzających oraz kaliskich  mediów. Miejmy 
nadzieję że to ważne wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarium kaliskich imprez 
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artystycznych służących promocji Kalisza i wybitnych kaliszan. 
  
Zadanie 9. Opracowanie na podstawie wykonanej gminnej ewidencji 
zabytków cyfrowej bazy danych o obiektach zabytkowych i historycznych 
przestrzeniach o istotnych wartościach krajobrazu kulturowego i jak 
najszersze jej udostępnianie poprzez umieszczenie na stronach 
internetowych miasta Kalisza.  
 Obecnie tworzony jest Miejski System Informacji Przestrzennej w Kaliszu. Po 
zakończeniu prac nad Systemem, możliwe będzie wprowadzenie cyfrowych danych z 
gminnej ewidencji zabytków do MSIP. 

Zadanie 10. Realizacja programu edukacji środowiskowej wśród dorosłych i 
dzieci.  
 Podstawą tworzenia więzi wśród społeczności lokalnej miasta oraz poczucia 
tożsamości kaliszan, jest budowanie świadomości własnego szeroko pojętego dziedzictwa 
kulturowego-materialnego i niematerialnego. Znajomość spuścizny kulturowej umożliwia 
bowiem człowiekowi identyfikację z własną „małą ojczyzną” i daje świadomość własnych 
korzeni. Przykładowe  formy uczestnictwa dzieci i młodzieży z kaliskich placówek 
oświatowych w działaniach upowszechniających dziedzictwo kulturowe i służących jego 
ochronie przedstawione zostały w Celu 10. Zadanie 1 niniejszego dokumentu ( str.116-
129).  
 Prowadzenie programu edukacji środowiskowej wśród dorosłych i dzieci jest 
procesem ciągłym, przebiegającym wielopłaszczyznowo w różnych sferach życia 
społecznego.  
 Z uwagi na ten fakt, różne aspekty realizacji tego przedsięwzięcia omówione 
zostały szczegółowo w następujących celach i zadaniach:  
˗ Cel 3. Wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.  
Zadanie 6. Wykreowanie publicznych miejsc w obrębie staromiejskiego centrum dla 
prezentacji kultury i dziedzictwa kulturowego (Rynek Główny – „salon miasta”, otoczenie 
baszty Dorotki – kamienny krąg, Pl. Św. Stanisława, dziedziniec Galerii Sztuki im. J. 
Tarasina).  
Zadanie 10. Prowadzenie systematycznych działań zmierzających do oznakowania 
zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znakiem Konwencji Haskiej  
˗ Cel 4. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i 
równowagi ekologicznej.  
Zadanie 9. Systematyczne znakowanie pomników przyrody.  
Zadanie 16. Współpraca z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie w zakresie opracowania programów archeologicznych badań ratowniczych na 
terenie miasta, służących ochronie dziedzictwa archeologicznego.  
Zadanie 17. Współfinansowanie przez Miasto badań archeologicznych prowadzonych 
na terenie Kalisza.  
˗ Cel.5. Kreowanie wizerunku Kalisza – miasta o najstarszej metryce pisanej oraz 
budowanie tożsamości mieszkańców.  
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Zadanie 1. Coroczna organizacja Święta Miasta Kalisza oraz innych przedsięwzięć 
dotyczących rocznic historycznych.  
Zadanie 2. Realizacja przedsięwzięć w ramach projektu „Kalisia 18,5” związanych z 
obchodami Jubileuszu 1850-lecia Kalisza – miasta Ptolemeuszowego.  
Zadanie 3. Współdziałanie z organizatorami cyklicznych przedsięwzięć służących 
pogłębianiu zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kalisza – m.in. Europejskie Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, Dzień Ochrony Zabytków, Jarmarki Archeologiczne i imprezy 
rycerskie na terenie Rezerwatu Archeologicznego „Kaliski Gród Piastów” na Zawodziu.  
Zadanie 5. Propagowanie idei społecznej opieki nad zabytkami.  
Zadanie 6. Współdziałanie z organizatorami różnorodnych imprez i przedsięwzięć 
związanych z obchodami rocznic historycznych i wydarzeń szczególnie istotnych dla 
dziejów Kalisza.  
Zadanie 7. Współdziałanie z PTTK O/Kalisz w zakresie popularyzacji dziedzictwa 
kulturowego miasta (usługi przewodnickie na wieży ratuszowej, rajdy, spacerki z 
przewodnikiem).  
Zadanie 8. Inicjowanie i organizacja wystaw popularyzujących dziedzictwo kulturowe 
Kalisza.  
˗ Cel 6. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych.  
Zadanie 1. Rozwój produktu turystyki kulturowej ”Kalisz – Miasto na Szlaku 
Bursztynowym” poprzez kontynuację Międzynarodowego Festiwalu Bursztynowy Szlak 
oraz organizację Międzynarodowej Imprezy „Wyprawa po bursztyn”.  
Zadanie 2. Rozwój produktu turystyki kulturowej „Kalisz – początki Państwa Polskiego” 
poprzez organizację jarmarków archeologicznych, biesiad piastowskich i innych imprez 
rycerskich.  
Zadanie 3. Wykreowanie i rozwój produktu turystyki kulturowej „Kalisz 
Wielokulturowy” poprzez wytyczenie Szlaku Tradycji Żydowskiej w Kaliszu oraz 
organizację cyklicznej imprezy „Festiwal Kultury Żydowskiej”  
Zadanie 6. Stała współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz wykorzystywanie internetu 
do prezentacji środowiska kulturowego Kalisza.  
Zadanie 7. Cykliczne programy (radio/telewizja) prezentujące dziedzictwo kulturowe 
miasta.  
Zadanie 8. Wspieranie wydawnictw popularno-naukowych dot. Środowiska 
kulturowego i tradycji miasta Kalisza.  
Zadanie 9. Wydawanie publikacji, w tym miesięcznika społeczno-kulturalnego 
„Kalisia”, folderów oraz wspieranie katalogów, wystaw i innych wydawnictw 
prezentujących środowisko kulturowe miasta.  
˗ Cel 10. Powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.  
Zadanie 3. Wprowadzenie i systematyczne uzupełnianie na stronie internetowej  
Miasta zakładki „Kalisz wielokulturowy i wielowyznaniowy”.  
Zadanie 4. Stałe zamieszczanie na stronie internetowej Miasta bieżących informacji 
dotyczących dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kalisza.  
Zadanie 5. Dążenie do zainstalowania w Kaliszu infokiosków na zlecenie samorządu.  
Zadanie 7. Współorganizacja różnorodnych, ogólnodostępnych przedsięwzięć 



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

84 
 

(konferencje, sesje popularno-naukowe, rajdy), popularyzujących dziedzictwo kulturowe 
oraz potrzebę jego ochrony.  
Zadanie 8. Propagowanie tradycji wielokulturowości i wielowyznaniowości Kalisza 
poprzez współorganizację imprez i przedsięwzięć adresowanych do szerokiego kręgu 
odbiorców.  
Zadanie 9. Propagowanie idei społecznych kwest przeznaczonych na ratowanie 
zabytkowych kaliskich cmentarzy.  
Zadanie 10. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej pozytywnych działań 
konserwatorskich i remontowo-budowlanych przy obiektach i przestrzeniach 
zabytkowych.  
 
Zadanie 11. Udzielanie wsparcia finansowego z budżetu Miasta na działania 
służące ochronie dziedzictwa kulturowego w Kaliszu, a podejmowane przez 
organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i inne podmioty życia 
społecznego w mieście. 
 Kwestie wsparcia finansowego udzielanego z budżetu Miasta na działania służące 
ochronie dziedzictwa kulturowego w Kaliszu, a podejmowane przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty życia społecznego, omówiono szczegółowo w Celu 5, 
Zadaniu nr 3 niniejszego Sprawozdania, natomiast działania podjęte przez związki 
wyznaniowe – w Celu 2, Zadaniu 4 oraz Celu 7, Zadaniu 1 niniejszego opracowania 
( str.17; str.106-107).  
 
 
 
Cel 6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ 
ZABYTKÓW DLA POTRZEB SPOŁECZNYCH, TURYSTYCZNYCH I 
EDUKACYJNYCH. 
 
 
Zadanie 1. Rozwój produktu turystyki kulturowej Kalisz – Miasto na Szlaku 
Bursztynowym, poprzez kontynuację Międzynarodowego Festiwalu 
Bursztynowy Szlak oraz organizację międzynarodowej imprezy Wyprawa po 
bursztyn.  
 W latach 2o11-2012 kontynuowano działania zmierzające do rozwoju produktu 
turystyki kulturowej Kalisz – Miasto na Szlaku Bursztynowym.  
 Filharmonia Kaliska w sezonie 2006/07 powołała do życia Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny „Bursztynowy Szlak” MULTIMEDIA AMBER ROAD 
FESTIVAL,  który stał się ważnym wydarzeniem muzycznym w kraju. Festiwal z 
założenia ma stać się ważnym w skali kraju wydarzeniem artystycznym o charakterze 
międzynarodowym promującym twórczość artystyczną. Jego celem jest prezentacja 
dorobku kultury europejskiej w miejscu, które w kontekście przebiegu  
i historii Szlaku Bursztynowego, a także swojej dalszej historii zasługuje na miano 
miejsca styku, krzyżowania się i oddziaływania wielu kultur.  
 Celem Festiwalu jest reaktywacja roli Kalisza, którą pełnił od czasów rzymskich po 
początek XX wieku, jako ważnego ośrodka interferencji i wzajemnego oddziaływania 
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pomiędzy kulturami narodów Europy. Tak, jak wielowiekowy kontakt mieszkańców 
miasta z przybyszami z innych części kontynentu odbywał się przez cały rok, tak też 
festiwal nie będzie zamknięty w ramy czasowe, będzie to całoroczne muzyczne święto. 
W każdym miesiącu wykonane zostaną jeden lub dwa koncerty. W programie znajdą się 
najsłynniejsze dzieła z dorobku kultury europejskiej        w    interpretacji artystów z 
różnych krajów. Założeniem organizacji całorocznego Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego „Bursztynowy Szlak” jest nawiązanie współpracy z artystami z różnych stron 
świata, prezentujących dorobek kultury europejskiej, oraz promowanie miasta jako 
kolebki historii Polski Piastowskiej. 
 Innym założeniem organizacji festiwalu jest nie tylko promocja samego miasta 
Kalisza, ale także wszystkich ziem polskich i naszej państwowości jako ważnego elementu 
współtworzącego kulturę i istniejącego od wieków w strukturach kontynentu 
europejskiego.  
 W sezonie artystycznym  2010/2011 w ramach Festiwalu odbyły się koncerty: 
Liszt Transcendentalny, Geniusz z Bonn, Festiwal nasz CHOPIN 
MultiArt Festival ,Saksońskie Boże Narodzenie , Koncert Noworoczny Wiedeński Bal, 
Koncert Karnawałowy Muzyka filmowa świata, El Camino de Santiago,Muzyka 
Latynoamerykańska,Paryż – Buenos Aires , Ekspress Berlin-Kalisz-Petersburg, 
Przewodnik po Orkiestrze ,Polowanie na Mozarta ,Galicja – genius loci Europy 
Środkowej ,Kontrapunkt i forma Wielki koncert plenerowy 17 czerwca 2011 r. OPEN 
AIR GALA. 
 Natomiast w sezonie 2011/2012 na Festiwal złożyły się m.in. następujące 
wydarzenia muzyczne : Koncert Noworoczny, Koncert Karnawałowy, Koncert 
Walentynkowy, Klasyka i Film, Romantic Mexico, Recital Fortepianowy Yu Kosuge, 
Kilar i Impresjoniści, Gwiazdy Światowych Estrad, Rosyjska Dusza, Mistrzowie 
fortepianu , MultiArt Festival Kwadrofonik. 
 Promocja Kalisza, jako miasta na starożytnym szlaku bursztynowym, z 
podkreśleniem najstarszej w Polsce  pisanej metryki miasta, wystawionej przez 
Ptolemeusza w II w. n.e. - podjęta w ramach międzynarodowego projektu 
„Wyprawa po bursztyn”, którego Miasto Kalisz było partnerem, realizowane wspólnie 
z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej (liderem projektu) 
i zagranicznymi partnerami projektu. Stałym elementem działań, promujących 
europejskie dziedzictwo kulturowe Kalisza, jego antyczne korzenie oraz ptolemejską 
metrykę była rekonstrukcja wozu rzymskiego, który był prezentowany w otoczeniu grup 
rekonstrukcyjnych – rzymskich legionistów. Ponadto w każdym wydarzeniu brali udział 
przedstawiciele miasta i Muzeum, którzy podczas spotkań z mieszkańcami 
poszczególnych miast  i turystami, prezentowali najstarszą historie Kalisza, udzielając 
wszelkich informacji o jego antycznych fundamentach, rozdając gadżety i tematyczne 
ulotki.  
Były to wydarzenia w następujących miastach – partnerach projektu: 

Festiwal historyczny, zorganizowany przez miasto Martin (Słowacja), 
prezentacja wozu, stoisko z gadżetami i broszurami o Kaliszu,  
- termin wydarzenia 3 i 4 czerwca 2011 r.  
- koszty wydarzenia: 1 875,75 zł (pokryte z budżetu projektu) 
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Festiwal historyczny w Sopronie; parada legionistów rzymskich ulicami 
miasta, przejazd wozu rzymskiego,  
- termin wydarzenia: 9-10 lipca 2011 r.  
udział w Festiwalu historycznym „IV Rzymskie Zabawy” w Ptuj, najstarszym 
mieście Słowenii. Uczestnictwo w paradzie ulicami miasta, prezentacja wozu z 
udziałem grupy rekonstrukcyjnej – rzymskich legionistów,  
- termin wydarzenia: 18 sierpnia 2011 r.  

           - koszty wydarzenia: 10 317,25 zł (pokryte z budżetu projektu)  
dodatkowo, na zaproszenie Lublany, Kalisz przeprowadził akcję  
promocyjną w kontekście projektu „Wyprawa po bursztyn”, prezentując 
najstarszą historię miasta, jego dziedzictwo kulturowego, łącznie z prezentacją 
rekonstrukcji rzymskiego wozu w stolicy Słowenii. 
- termin wydarzenia: 15 -16 listopada 2011 r. 
- koszty wydarzenia: 23 780,28 zł brutto (pokryte z budżetu projektu) 
Promocja Kalisza, jako miasta na szlaku bursztynowym podczas Mistrzostw 
Świata w Poławianiu Bursztynu w miejscowości Jantar.  
- termin wydarzenia 9 – 10 lipca 2011 r. 
- koszty wydarzenia:2 378,00 zł  

   
 Najnowsza płyta z muzyką Włodka Pawlika związana jest z obchodami 1850-lecia 
Kalisza, których muzyczną kulminacją był premierowy koncert projektu „Night In 
Calisia” (Amber Road Project) w czerwcu 2010 roku.  
 Na scenie w Kaliszu wraz z orkiestrą Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama 
Klocka wystąpiło trio Włodka Pawlika (Włodek Pawlik, piano, Paweł Pańta, bass i Cezary 
Konrad, perkusja) oraz gość specjalny z USA – znakomity trębacz Randy Becker.  
 Na płytę składa się suita jazzowa złożona z sześciu odrębnych utworów: Night in 
Calisia, Amber Road, Orienthology, Follow the Stars, Quarrel of the Roman Merchants, 
Forgotten Song. Nagranie jest pokłosiem premierowego koncertu, który odbył się w 
czerwcu 2010 roku i zbiera doskonałe recenzje. Dziennik Rzeczpospolita uznał nagranie 
„Night In Calisia” za jazzową płytę 2012 roku.  
 KPM sfinansowała usługę promocyjną w kwocie 20 000 zł na rzecz Miasta Kalisza 
związaną z wydaniem płyty Filharmonii Kaliskiej „Night in Calisia”.  
Usługa ta została zrealizowana przez: 

rozpowszechnianie utworu muzycznego Night in Calisia o tematyce ściśle 
związanej z Kaliszem i wykonanego przez Filharmonię Kaliską z udziałem innych 
wybitnych muzyków, 
reklamę płyty z nagraniem utworu Suita „Amber Road” na portalach 
internetowych,  
w mediach poprzez wywiady w radio, telewizji i w prasie – z każdorazowym podaniem 
informacji o tym iż utwór ten został napisany na okoliczność jubileuszu 1850 –lecia 
Kalisz, 
zamieszczenie w książeczce dołączanej do każdego egzemplarza płyty z utworem 

Night in Calisia informacji o Kaliszu, herbu Miasta Kalisza oraz wyjaśnienia, że Miasto 
Kalisz przyczyniło się do realizacji przedsięwzięcia artystycznego polegającego na 
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nagraniu i wydaniu przedmiotowego utworu muzycznego.     
  

W 2012.r produkt turystyki kulturowej „Kalisz – Miasto na Szlaku Bursztynowym” 
rozwijany był także poprzez: 

utrzymanie domeny internetowej „Amber Expedition”( 393 60 zł ), 
udział w konferencji  pt „ Kalisz -najstarsze miasto” podczas Międzynarodowych 
Targów Turystycznych w Toruniu oraz przygotowanie stoiska promującego Kalisz na 
Szlaku Bursztynowym  ( 4 260 zł ),   
organizację i realizację samodzielnego stoiska Kalisz na Szlaku   
Bursztynowym  –z repliką wozu rzymskiego oraz musztra legionistów na Targach 
Turystycznych: „Tour Salon w Poznaniu 2012” (3 075 zł ),                          
rozpoczęcie prac nad projektem unijnym „Ptuj, Kalisz – najstarsze miasta na 
Europejskim Szlaku Bursztynowy”. 

 Poza tym działaniom promocyjnym służyły: wystawa prac plastycznych uczniów 
III LO pt: „Bursztynowy Kalisz” oraz sprzedaż w CIT wydawnictw dot. Kalisza na Szlaku 
Bursztynowym m.in. Płyty DVD Wyprawa po Bursztyn, Bursztynowy Szlak Rowerowy 
5, zakup książki i dystrybucja w konkursach radiowych „Polska na Bursztynowym 
szlaku”. 
         
Zadanie 2. Rozwój produktu turystyki kulturowej Kalisz – początki Państwa 
Polskiego, poprzez organizację jarmarków archeologicznych, biesiad 
piastowskich     i  innych imprez rycerskich.  
 W celu rozwoju produktu turystyki kulturowej Kalisz – początki Państwa 
Polskiego na terenie Rezerwatu Archeologicznego – Kaliski Gród Piastów na Zawodziu – 
organizowane są różne imprezy plenerowe służące kultywowaniu wartości historycznych 
związanych z rolą jaką Kalisz odegrał w dziejach państwa wczesnopiastowskiego.  
 Corocznie, począwszy od 1995 r., przy udziale środków finansowych Miasta 
Kalisza, organizowane są przez MOZK – w ramach czerwcowego święta miasta Kalisza – 
Jarmarki Archeologiczne. Festyn przybliża i popularyzuje wybrane dziedziny życia sprzed 
wieków. Imprezę plenerową poprzedza konkurs plastyczny o charakterze edukacyjno-
oświatowym, skierowany do dzieci i uczącej się młodzieży.  
 W 2011 r. XVI Jarmark Archeologiczny odbył się pod hasłem „Kuchnia 
naszych przodków”.  Jarmark rozpoczęto od rozstrzygnięcia konkursu 
plastycznego "Na dworze Mieszka III Starego" i rozdania zwycięzcom nagród 
ufundowanych przez Urząd Miejski w Kaliszu.  
 Uczestnikom Jarmarku zaprezentowano różne sposoby przyrządzania pożywienia, 
była też możliwość spróbowania potraw przygotowywanych wg starożytnych i 
wczesnośredniowiecznych tradycji.  Wśród licznych atrakcji 2 dniowego festynu 
wymienić można bitwę starożytnych wojowników – Celtów, Germanów i Rzymian, 
pokazy garncarskie. Impreza dotowana przez Miasto Kalisz kwotą 5.000 zł ze środków w 
dyspozycji WKST. 
 Lejtmotywem XVII Jarmarku Archeologicznego w dniach 9- 10 czerwca 
2012 r. była „Archeologia eksperymentalna”, to dziedzina działań archeologicznych 
wykorzystywana nie tylko w badaniach, ale również w popularyzacji wiedzy 



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

88 
 

archeologicznej ze względu na swoją widowiskowość i pewien szczególny dramatyzm. 
  Eksperymenty archeologiczne mogą obejmować swoim zasięgiem bardzo szeroki 
zakres działań: od  próby odtworzenia kamiennego narzędzia, czy glinianego naczynia,  
po rekonstrukcje całej wioski czy potężnych fortyfikacji. Zawsze jednak musi się to 
odbywać za pomocą wiernych replik dawnych narzędzi i przy wykorzystaniu identycznych 
technik i materiałów jak te, które były w użyciu w danym okresie historycznym. 
 Na Jarmarku zaprezentowano dawne techniki wytwarzania krzemiennych 
narzędzi ze środkowej i młodszej epoki kamienia. Chętni mogli spróbować kuchni 
wczesnośredniowiecznych Słowian, zobaczyć jak wytwarza się repliki 
wczesnośredniowiecznych glinianych naczyń i w jaki sposób można je wypalić - po raz 
pierwszy w Kaliskim Grodzie przeprowadzony został wypał takich naczyń w palenisku 
otwartym. Odbył się tez pokaz produkcji dziegciu - niezwykle cenionej substancji 
wykorzystywanej od pradziejów w lecznictwie i do uszczelniania różnych przedmiotów, 
skóry i tkanin. Nie zabrakło również widowiskowych walk średniowiecznych 
wojowników, a dla dzieci "średniowiecznego placu zabaw" z wieloma atrakcjami. Impreza 
dotowana przez Miasto Kalisz kwotą 5.000 zł ze środków w dyspozycji WKST. 
 Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Kalisz XXI i 
MOZK, począwszy od 1999 roku, w sierpniu organizuje plenerowe imprezy rycerskie – 
Biesiady Piastowskie. W 2011 r.  pod hasłem „Cień Inkwizycji” odbyła się  XII 
Biesiada Piastowska, która przeniosła jej uczestników w czasy średniowiecza 
ogarniętego ruchami heretyckimi. Biesiada przeniosła  jej uczestników do średniowiecza 
ogarniętego ruchami heretyckimi. W trakcie wieczornego widowiska można było 
zobaczyć, jak wyglądało nocne życie osady czy jak przebiegał proces o czary, a nawet – 
napady na włościan. Wszystko to przy dźwiękach muzyki  z epoki. Organizatorzy 
pokazali magiczny świat wierzeń, guseł i zabobonów naszych przodków. Lekcja żywej 
historii była o tyle ciekawa, że scenariusz zrealizowano w oparciu o średniowieczne 
źródła. Zamierzeniem organizatorów było pokazanie całej złożoności ówczesnego  życia, 
zwyczajów, a także odkłamanie pewnym mitów, choćby związanych  z działalnością 
inkwizycji. Impreza dotowana przez Miasto Kalisz kwotą 5 000 zł ze środków w 
dyspozycji WKST. 

W dniach 25 - 26 sierpnia 2012 r. odbyła się XIII już Biesiada Piastowska 
zatytułowana "Calisia A.D. 1383". Myślą przewodnią imprezy była razem wojna 
domowa w Wielkopolsce, która miała miejsce po śmierci króla Ludwika Węgierskiego w 
drugiej połowie XIV wieku. Wojnę tę dość dokładnie opisał  w kronice Janko z Czarnkowa 
i to właśnie na jego relacji oparty został scenariusz imprezy. Punktem wyjścia do 
inscenizowanych na Zawodziu wydarzeń były opisane  
w kronice motywy oblężeń, które dwukrotnie dotknęły Kalisz w tytułowym 1383 roku. 
 Podczas oblężenia aż dwie strony próbowały zdobyć miasto - oddziały książąt 
Konrada II Oleśnickiego oraz Siemowita Mazowieckiego. Miasta starała się bronić  załoga 
pod wodzą starosty wielkopolskiego - Domarata z Iwna. Samej inscenizacji, obok starć 
bitewnych, towarzyszyły rozbudowane wątki fabularne (parateatralne) oraz komentarz i 
odpowiednio dobrana muzyczna.  Głównym organizatorem Biesiady był Poczet 
Wierzbięty z Krotoszyna - zamiejscowy oddział Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi 
Kaliskiej. Krotoszyński poczet jest jedną z najlepszych grup rekonstrukcyjnych w kraju i 
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zajmuje się właśnie okresem końca XIV i początku XV stulecia. Dzięki swojej pozycji  
 

                    
  

Plakat z programem imprezy XII Biesiady Piastowskiej. 
członkowie pocztu zaprosili do udziału w kaliskiej biesiadzie najlepszych 
rekonstruktorów z Polski: 
Interregnum - projekt zajmujący się rekonstrukcją rycerstwa z czasów wspomnianej 
wojny domowej Grzymalitów z Nałęczami; 
Projekt 14 - który zajmuje się rekonstrukcją rycerstwa z okresu końca XIV stulecia; 
Chorągiew Konrada Białego - projekt rekonstruujący skład osobowy chorągwi śląskiej 
walczącej pod Grunwaldem. 
 Obok rekonstruktorów z całej Polski do Kalisza zjechały również zaprzyjaźnione 
grupy z zagranicy, między innymi Szwedzi, Białorusini, Czesi itd. Łącznie gród nad 
Prosną odwiedziło około 80 rekonstruktorów, z czego około 60 zbrojnych.  
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 Jeszcze nigdy w Kaliszu nie gościło tak wielu odtwórców reprezentujących 
ciężkozbrojne rycerstwo i to na tak wysokim poziomie rekonstrukcyjnym. Biorąc pod 
uwagę, iż inscenizowane w tym roku wydarzenia miały miejsce w czasach, gdy rycerstwo 
wdziewało na siebie pełne zbroje płytowe, a na polach bitew pojawiła się broń palna, XIII 
Biesiada Piastowska była niezwykle  widowiskowym przedsięwzięciem. Impreza 
dotowana przez Miasto Kalisz kwotą 5 000 zł ze środków w dyspozycji WKST. 
 

 

 
 

 Rejsy Szlakiem Bursztynowym po Prośnie repliką łodzi słowiańskiej św. Wojciecha „Calisia” 

 
 Replika łodzi słowiańskiej św. Wojciecha "Calisia" wykonana przez rymarzy 
miłośników i znawców przeszłości Władysława i Mieczysława Machowiczów, pływająca 
od 2005 r. po Prośnie znakomicie wpisuje się w klimat piastowskiej kolebki Kalisza. 
 Ciekawą i niezwykle atrakcyjną formą poznawania miasta od strony rzeki, 
promującą Kalisz przez pryzmat jego piastowskiej historii były w okresie od 6 maja do 2 
września 2012r. niedzielne rejsy turystyczne Łodzią św. Wojciecha - Calisia  połączone z 
prelekcją historyczną o dziejach miasta. Załoga obsługująca łódź nosi kopie strojów 
średniowiecznych wojów, co służy podkreśleniu  średniowiecznej atmosfery. W tracie 
rejsów rozpowszechniane też  materiały promocyjne dotyczące kaliskiego Grodu Piastów 
na Zawodziu. 
 Przygotowano też specjalny program rejsów dla najmłodszych, obejmujący 
prezentację legend o początkach państwa Polan,a także grodu piastowskim na Zawodziu, 
konkursy z użyciem rekwizytów, strojów oraz zbroi z epoki. Uczestnicy rejsów mieli też 
okazję skosztowania andrutów - kaliskiego produktu regionalnego. Wsparcie Miasta tego 
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przedsięwzięcia wyniosło 5 000 zł . 
 Począwszy od czerwca 2011 r. KPM prowadzi intensywne prace nad 

przygotowaniem nowego dla Kalisza  produktu turystycznego „Kalisz na Szlaku 
Piastowskim”, dzięki czemu udało się umieścić Kalisz na Szlaku Piastowskim. W 
ramach przygotowań produktu przedstawiciele KPM biorą udział w pracach Forum 
Ekspertów: Gniezno, Biskupin, Poznań. 
  Promocji „Szlaku Piastowskiego" oraz „Kaliskiego Grodu Piastów" służyła także 
impreza plenerowa  inspirowana historią grodu nad Prosną od czasów przodków Mieszka 
I do końca panowania Kazimierza Wielkiego „Kalisz Piastowski”, która odbyła się na 
terenie Kaliskiego Grodu Piastów 20 maja 2012 r. Organizatorami przedsięwzięcia było 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej i Miasto Kalisz - Biuro Promocji i Współpracy 
Zagranicznej. (Miasto poniosło koszty w wysokości  39 827 zł). 

  W jego przygotowaniu udział wzięli także: Parafia św. Gotarda w Kaliszu – ks. 
prałat Bolesław Stefaniak, PTTK w Kaliszu, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w 
Kaliszu, Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej, Wojowie św. Wojciecha, Towarzystwo Żywej 
Archeologii, Kaliscy Wojowie Grodziska Zawodzie, V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, 
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, Zespół Szkół Ekonomicznych w 
Kalisz, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Komes z Gniezna, Drużyna Grodu Horodna z 
Rzeszowa, Chór Chłopięco – Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego oraz 
Chór Parafii św. Gotarda. 

 Aby jeszcze lepiej wczuć się w średniowieczną atmosferę gości mogli przybyć do 
Kaliskiego Grodu Piastów w replikach strojów z epoki. 

 W czasie imprezy widzowie oglądali: paradę łodzi - dłubanek i  łodzi św. 
Wojciecha- Calisia  na Prośnie, przemarsz barwnego orszaku królewskiego ulicami 
Starego Miasta Na przystani na Zawodziu odbył się chrzest pogan przez biskupa 
Wojciecha i procesja świty Bolesława Chrobrego z biskupem do Kaliskiego Grodu 
Piastów. 

 Odprawiona została uroczysta msza święta z modlitwami w języku łacińskim, z 
udziałem orszaku królewskiego i książęcego oraz Drużyny Grodu Horodna z Rzeszowa,  
wojów z Wielunia, Grzybowa, Wojów św. Wojciecha, Kaliskich Wojów Grodziska 
Zawodzie  i Grupy Rekonstrukcyjnej Komes z Gniezna. 

 Przybyli na Zawodzie goście mogli oglądać także fabularyzowane scenki 
inspirowane dziejami Kalisza piastowskiego: 

Narodziny wodza - inscenizację pogańskiego obrzędu. 

Uczta i postrzyżyny w chacie oracza Piasta – legendę Galla Anonima 
połączoną z najdawniejszymi dziejami Kalisza . 

Spotkanie Kazimierza I Odnowiciela z Izasławem ks. kijowskim – 
książęta omawiali warunki przymierza w celu pokonania Macława – samozwańczego 
księcia Mazowsza  

Ukrycie skarbu słuszkowskiego – największego znaleziska monet 
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wczesnośredniowiecznych z terenu Polski, który zdeponowano na początku XII w. 

Przyjazd św. Ottona z Bambergu do Kalisza – orszak „apostoła Pomorza”, 
który w 1124 r. przejeżdżał przez Kalisz w drodze do Gniezna i dalej na Pomorze.  

Mennicę Mieszka III Starego – pod koniec XII w. żydowscy mincerze 
wybijali w kaliskim grodzie srebrne brakteaty dla „księcia całej Polski”.  

Lokację Kalisza – inscenizację prezentującą jeden z najważniejszych 
momentów w historii średniowiecznego Kalisza, czyli nadanie praw miejskich w 1257 
r. przez księcia Bolesława Pobożnego  

Pokój z Krzyżakami z  1343 r. zwany kaliskim – przyjazd króla Kazimierza 
Wielkiego, duchowieństwa i przedstawicieli najważniejszych polskich miast do 
Kalisza w celu zawarcia układu pokojowego. 

 Przygotowane zostały także inscenizacje :przemarszu orszaku książęcego z 
biskupem Wojciechem po grodzie, oraz przemarszu książęcego orszaku nad rzekę i 
pożegnanie biskupa Wojciecha, przybycie braci zakonnych Gaudentego i Benedykta, 
towarzyszy biskupa Wojciecha do Bolesława Chrobrego i powiadomienie księcia o śmierci 
Wojciecha. 

 Nie zabrakło również warsztatów z tkactwa, garncarstwa, hafciarstwa, skórnictwa, 
kowalstwa, złotnictwa, fechtunku, czy tańców średniowiecznych prowadzonych przez 
znanych rzemieślników i nauczycieli. Odbywały się też pokazy dziania barci, 
dziegciarstwa, wyplatania kolczug, wędzenia ryb i serów, pieczenia podpłomyków kram z 
wyrobami pszczelarskimi. W grodzie Piastów była też łaźnia średniowieczna. 
Zainteresowani mogli oglądać średniowieczne narzędzia tortur. Dla głodnych i 
spragnionych  przygotowano posiłki kuchni dworskiej i plebejskiej.  

 Kościółek  św. Wojciecha na Zawodziu na czas imprezy zamieniony został w  
średniowieczne skryptorium Galla Anonima, gdzie obywała się szkółka pisania gęsim 
piórem dla dzieci, a legendy kaliskie czytali  znani kaliszanie. 
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Historyczny orszak  w Kaliskim Grodzie Piastów. Fot. www.kalisz.pl. 

 Wielkopolska Organizacja Turystyczna zorganizowała w 2012 r eliminacje 
regionalnego etapu X edycji  Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepszy produkt 
turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Celem  konkursu jest 
wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów 
turystycznych roku. Certyfikat POT   przyznawany jest na dwa lata i oznacza 
ogólnopolską promocję laureatów w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej 
oraz informacje o produkcie w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediach. Dla 
turystów Certyfikat jest gwarancją jakości produktu turystycznego.  
 Certyfikaty POT przyznawane są produktom turystycznym w pięciu kategoriach: 
Wydarzenie, Impreza, Obiekt, Szlak oraz Obszar. Produkty turystyczne mogą być 
zgłaszane przez samorządy lokalne i gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, 
instytucje i twórców produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne, 
prywatnych przedsiębiorców (np. organizatorów imprez i wydarzeń) oraz organizatorów 
turystyki. 
 W 2012r. Wielkopolska Kapituła konkursu, spośród dziesięciu nadesłanych 
zgłoszeń zakwalifikowała trzy produkty do etapu ogólnopolskiego konkursu o Certyfikat 
POT: 
„Szlak Piastowski” w kategorii Szlak, „Turystyka kolejowa - TurKol.pl” w kategorii 
Impreza,„Kaliski Gród Piastów-Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu” w 
kategorii Obiekt. 
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 Tym samym Kaliski Gród Piastów na Zawodziu został uznany za najlepszy 
obiekt turystyczny w regionie. Na wysoką ocenę kapituły miała wpływ oferta imprez i 
wydarzeń organizowanych w grodzie na Zawodziu, takich jak Kalisz Piastowski, którego 
współorganizatorem było Miasto Kalisza. W werdykcie podkreślono, że produkt 
turystyczny “Kaliski Gród Piastów – Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu – Zawodziu” 
powstał z inicjatywy Miasta Kalisza i jest również finansowany przez Miasto. 

Zadanie 3. Wykreowanie i rozwój produktu turystyki kulturowej „Kalisz 
Wielokulturowy” poprzez wytyczenie Szlaku Tradycji Żydowskiej w 
Kaliszu oraz organizację cyklicznej imprezy „Festiwal Kultury 
Żydowskiej”. 

 W  2011 r. na terenie miasta Kalisza żadne podmioty nie podejmowały inicjatyw 
zmierzających do organizacji monograficznych Dni Kultury poświęconych poszczególnym 
mniejszościom narodowym i wyznaniowym.  
  W dniach 24 marca - 16 maja 2012r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza 
zorganizowane zostały  3.Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu. Przedsięwzięcie to posiadało 
bogaty i różnorodny program, który ukazuje jak ciekawa  i inspirująca jest kultura 
żydowska. 
  3 Dni Kultury Żydowskiej rozpoczęło niezwykłe wydarzenie pt. KALISKI 
TYGIEL KULTUROWY przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki 
„Łyżka Mleka”, na które złożyły się: „Była tu kiedyś ulica Złota. Świat unicestwiony”. 
Spektakl poetycko – muzyczny oparty na tekstach kaliszan bądź związanych z żydowskim 
Kaliszem, Prelekcja o historii Żydów kaliskich wygłoszona przez Halinę Marcinkowską 
oraz Koncert Zespołu KLEZMERADO. 
 W ramach I Kaliskiego Forum Kultury Humanistycznej, w sali recepcyjnej 
kaliskiego ratuszu 30 marca odbyła się prelekcja prof. ndzw. dr hab. Leszek Hońdo na 
temat "Zwyczaje i obrzędy Żydów polskich", natomiast 4 kwietnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przy ul. Legionów dr Maciej Michalski wygłosił wykład „Teatr w Kaliszu w 
okresie dyrekcji Iwona Galla – podziękowanie Żydom kaliskim za wsparcie”. 
Organizatorami Forum byli : Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Kaliszu, 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli. 
 18 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków po raz pierwszy 
zaprezentowano publicznie zbiory Muzeum Osiakowskich, dokumentującego życie 
miasta i losy jego mieszkańców. Organizatorem placówki jest Fundacja Króla Salomona 
im. G.J. Osiakowskich. Lokalizacja placówki nie jest przypadkowa – kamienica przy ul. 
Garbarskiej 2, należała do małżonków Osiakowskich, którzy w czasie II wojny światowej 
zginęli w łódzkim getcie. 
 Zaczątek muzeum stanowią zbiory, gromadzone przez kilkadziesiąt lat przez 
Andrzeja Banerta. W kilku salach pokazano rozmaite dokumenty, przedmioty i sprzęty 
domowe dokumentujące losy mieszkańców Kalisza. Między innymi dawne wyposażenie 
kuchni, zakładu szewskiego i stolarskiego, apteki, wnętrza sklepów. Wyodrębniono – w 
sali dotyczącej społeczności żydowskiej – zbiory dokumentujące wielokulturowość 
naszego miasta. Osobne miejsce zajęły eksponaty z okresu II wojny światowej. Najstarsze 
eksponaty pochodzą z XVIII wieku, najnowsze z czasów współczesnych.  
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 Trwają prace przy tworzeniu ekspozycji. Nie wiadomo jeszcze kiedy Muzeum 
otworzy swe podwoje dla wszystkich zainteresowanych.  
 Także  18 kwietnia w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, w ramach 
3. Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu uroczyście otwarta została wystawa pt.„Gdzie 
dziewczęta z tamtych lat” poświęcona wielowyznaniowym i wielokulturowym tradycjom 
Gimnazjum Żeńskiego i Żeńskiego Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w latach 1866-1939. 
Jej scenariusz opracował Sławomir Przygodzki – historyk, nauczyciel III LO, a 
prezentowane materiały ikonograficzne i archiwalne pochodzą ze zbiorów III LO oraz 
Archiwum Państwowego w Kaliszu.  Wystawa ukazuje początki istnienia szkoły dla 
dziewcząt 1866/1867, kiedy Gimnazjum żeńskie mieściło się prawdopodobnie na ul. 
Warszawskiej (obecnie ul. Zamkowej), a następnie czasy, gdy szkołę przeprowadzono (w 
1923 roku) do obecnie zajmowanego przez III LO gmachu dawnej Szkoły Realnej dla 
chłopców przy ul. Kościuszki 10.  Prezentowane materiały ukazują wielokulturowy i 
wielonarodowy charakter ówczesnego Gimnazjum. Jego uczennice wywodziły się z 
rozmaitych środowisk kulturowych i społecznych, reprezentowały zróżnicowane warunki 
socjalne, należały do kilku narodowości zamieszkujących  Kalisz do 1939 r. Na ekspozycji 
zaprezentowano m.in.: fotokopie zapisków z pamiętników i kronik szkolnych, wspólne 
fotografie wykonane podczas lekcji, fotokopie świadectw uczennic, ich fotografie, a także 
zdjęcia Kalisza z tego okresu 1866-1939. 

  

                                    
Plansze z wystawy pt. „Gdzie dziewczęta z tamtych lat”. Fot. S. Przygodzki. 

 

 Po obejrzeniu wystawy goście mogli wysłuchać wystąpienia mgr Magdaleny 
Kozłowskiej (absolwentki III LO oraz doktorantki w Instytucie Judaistyki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim), poświęconego młodzieżowym organizacjom żydowskim w 
przedwojennym Kaliszu. 

 W obchody 3. Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu znakomicie wpisał  się także  
II Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej „Shalom”.  
Festiwal odbył się w naszym mieście już po raz drugi. Jest unikatowy w skali kraju, przez 
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co cieszy się zainteresowaniem artystów z różnych części Polski. Spośród 27 artystów 
wyłonionych zostało troje, którzy zostali nagrodzeni oraz otrzymali możliwość występu 
podczas gali festiwalowej. 
 Na koncercie galowym 13 kwietnia oprócz  laureatów II edycji Festiwalu,  
zaprezentowało się Studio Piano Song , a gwiazdą wieczoru był Justyna Steczkowska, 
która przypomniała utwory z płyty Alkimja nawiązujące do kultury żydowskiej. 
 Kolejnym wydarzeniem przygotowanym w ramach 3. Dni Kultury Żydowskiej w 
Kaliszu była  wystawa fotografii Ryszarda Bienieckiego „Szalom, Izrael! Ziemia Obiecana, 
Ziemia Święta” otwarta 11 maja 2012 r. na Głównym Rynku. 

Dzięki Hanie i Józefowi Rozenfeldom, na zaproszenie izraelskiego Ministerstwa 
Turystyki w dniach 21-28 czerwca 2011 r. w Izraelu gościli przedstawiciele Miasta Kalisza 
- wiceprezydent Miasta Kalisza Dariusz Grodziński, Ryszard Bieniecki, Andrzej Radlicki 
oraz reprezentanci kaliskich mediów - Danuta Synkiewicz, Przemysław Klimek, Tomasz 
Filipczak i ksiądz Robert Lewandowski. 
 Autorem fotografii oraz tekstów był  Ryszard Bieniecki, a wystawę zrealizował 
Mariusz Hertmann. Klimat kultury żydowskiej przywoła muzyka klezmerska w 
wykonaniu zespołu Klezmer Quartet. 

  

       
Wystawa fotografii Ryszarda Bienieckiego „Szalom, Izrael! Ziemia Obiecana, Ziemia Święta”  na Głównym 

Rynku. Fotografia ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Kaliszu 

  
 Przedsięwzięciem, które zwieńczyło 3.Dni Kultury Żydowskiej było rozstrzygnięcie 
Gry   miejskiej    „Tajemnice     kaliskiego bruku”.  Zwycięzcy   odebrali      nagrody 
18. Października   2012 r. w   dawnym    Domu   Przedpogrzebowym na terenie cmentarza 
żydowskiego przy ulicy Podmiejskiej.  
 Celem zabawy było uświadomienie młodzieży, a także dorosłym mieszkańców 
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miasta, że na terenie Kaliszu praktycznie na każdym kroku możemy spotkać ślady innych 
wyznań, pomysłodawca gry miejskiej. Pomysłodawcą gry był Robert Papuziński członek 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu. 
 Uczestnicy  zabawy mieli za zadanie znalezienie jak największej ilości miejsc w 
Kaliszu, gdzie znajdują się macewy. Następnie punkty te należało nanieść na mapę. 
Poszukiwacze  
kaliskich macew mieli na ich znalezienie ponad dwa miesiące. W projekcie wzięło udział 
30 osób  
w wieku od 13 do 19 lat. Grę miejską Tajemnice kaliskiego bruku zorganizowało 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w 
Kaliszu. 
  

  
 

Laureaci konkursu. Fot. ze strony www.kalisz.pl 

 
Zadanie 4. Organizowanie miejskich konkursów plastycznych i 
fotograficznych  
na temat obiektów zabytkowych w mieście (placówki edukacyjne oraz 
instytucje kultury, stowarzyszenia).  
 KPM z Centrum Informacji Turystycznej w l.2011-2012 zorganizowała 
następujące konkursy z nagrodami: 
„Kaliskie Puzzle na żywo” przeznaczony dla dzieci i młodzieży - spacery po mieście                                
i odkrywanie ciekawych kaliskich zabytków. Konkurs miał na celu zapoznanie z 
dziedzictwem kulturalnym Kalisza oraz  poznanie walorów turystycznych miasta. 
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 „Konkurs internetowy Kaliskie Puzzle”. Konkurs odbył się w wakacje w terminie 
od 25 lipca do 26 sierpnia. Miał na celu zachęcenie mieszkańców Kalisza do poznawania 
architektury Miasta oraz odkrywania jego walorów turystycznych. 
 „Internetowe puzzle”- konkurs  na stronie www.osir.kalisz.pl/cit , skierowany do 
wszystkich mieszkańców miał na celu zapoznanie z zabytkami architektury miasta 
Kalisza. 
 Wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu 
zorganizowana została gra miejska „Maszyna czasu”, która  miała na celu 
zapoznanie uczestników z realiami Kalisza z przełomu XIX i XX wieku. Gra była 
skierowana do wszystkich mieszkańców miasta i odbyła się podczas obchodów Święta 
Miasta Kalisza w 2011 r. 
 W 2012 r.  KPM była też współorganizatorem warsztatów i konkursu na kartkę 
pocztową „Fotografia w mieście-zabytki i atrakcje turystyczne”.  
 KPM sfinansowała przygotowanie nagród dla zwycięzców i osób wyróżnionych  
w konkursach – pakiety gadżetów oraz wydawnictw promujących historię, zabytki i 
dziedzictwo kulturowe. (na kwotę  1 500 zł). 
 Ponadto w 2012 r. kwotą 5 535 zł Miasto wsparło przygotowanie konkursów 
wiedzy o mieście i jego zabytkach na antenach następujących rozgłośni radiowych: Radia 
Merkury, Radia Centrum, Radia Eska oraz na portalach internetowych; www.calisia.pl,  
www.kalisz.pl, www.d-w.pl 
    
Zadanie 5. Nagradzanie i wyróżnianie najlepszych użytkowników obiektów 
zabytkowych poprzez przyznawanie ustanowionego przez Prezydenta Miasta 
Kalisza tytułu „Mecenasa Zabytku”.  

Corocznie, na wnioski przedstawicieli różnych podmiotów życia społecznego w 
mieście, przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie 
ochrony dóbr kultury. Ich uroczyste wręczenie następuje podczas inauguracji Nowego 
Roku Kulturalnego.  

W 2011r. nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie ochrony dóbr kultury 
uhonorowani zostali:  
1. dr SAMANTA KOWALSKA - prodziekan ds. Studenckich Wydziału Pedagogiczno – 
Artystycznego UAM w Kaliszu, zaangażowana w ochronę dziedzictwa kulturowego miasta 
Kalisza     i regionu południowej Wielkopolski; posiada znaczący dorobek piśmienniczy; 
autorka monografii, wielu artykułów, referatów i książek, obecnie pracuje nad obszerną 
monografią dot. dwudziestolecia międzywojennego Miasta Kalisza  
2. dr MAREK KOZŁOWSKI - wiceprezes Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego; posiada duży dorobek naukowy, popularnonaukowy i społeczny: z 
inicjatywy rekomendowanego zorganizowano szereg przedsięwzięć popularyzujących 
wiedzę historyczną o Kaliszu, autor licznych referatów wygłaszanych podczas konferencji 
i sympozjów, autor książki wydanej w październiku 2010 pt. „Operacja Aktywny”. SB 
wobec ks. Stefana  Dzierżka TJ  w  latach 1983-1987, współpracuje  z  Klubem 
Historycznym im. Gen. Stefana Roweckiego Grota  w  Kaliszu,  propaguje  wiedzę  
historyczną  na  łamach  czasopisma „Kalisia nowa” ; w lutym 2011 roku  był  
współorganizatorem konkursu pn. „Nasze wspólne dziedzictwo – chrześcijańska Europa”.  
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3. KRYSTYNA BĘCKA - pracownik Archiwum Państwowego w Kaliszu - Oddział 
Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych na stanowisku ds. 
przeprowadzania kwerend – głównie o charakterze genealogicznym i własnościowym; 
aktywnie uczestniczy w kulturalno – naukowym życiu Kalisza: zaangażowana w 
organizację  w 2009 r. wizyty w Archiwum grupy społeczności żydowskiej, a w 2011 w 
organizację konkursu „W poszukiwaniu rodzinnych korzeni – moje drzewo 
genealogiczne”. 
4.WŁADYSŁAW MACHOWICZ - kaliski artysta rzemieślnik (rymarz/kaletnik), 
popularyzator dziedzictwa kulturowego miasta Kalisza, w 2011 roku obchodzi 60-lecie 
pracy zawodowej, wielki miłośnik tradycji i historii rzemiosła , które traktuje jak sztukę, a 
przede wszystkim historii Kalisza.  
 

             
 
Nagrodzeni  w dziedzinie ochrony dóbr kultury w 2011 r. Fot. ze strony www.kalisz.pl -BIM 

 
W 2012r. Prezydent Miasta Kalisza w dziedzinie ochrony dóbr kultury wyróżnił:  

1. KSIĘDZA ANDRZEJA ZAWIDZKIEGO, Gwardiana Klasztoru Ojców 
Franciszkanów i Proboszcza Parafii pw. Świętego Stanisława w latach 2004-2012 -  za 
podjęte starania w wielkim dziele rewitalizacji jednego z najcenniejszych zabytków 
naszego miasta, jakim jest kompleks zabytków sakralnych: Kościół i Klasztor Ojców 
Franciszkanów. Dzięki zaangażowaniu Księdza Gwardiana  przeprowadzono remont 
dachów nad kościołem i klasztorem, możliwe było także podjęcie  badań 
architektoniczno-konserwatorskich i rozpoczęcie konserwacji najstarszej części kościoła 
– Kaplicy Męki Pańskiej, która przypuszczalnie pełniła funkcję Kaplicy księcia Bolesława 
Pobożnego i jego małżonki księżnej Jolanty. Ogromne są też dokonania Ks. Zawidzkiego 
w działaniach na rzecz popularyzacji ponad 750-letnich związków Zakonu Franciszkanów  
z  Kaliszem. 
2. DR GRAŻYNĘ SCHLENDER, dyrektora   Archiwum   Państwowego   w  Kaliszu–  
za        kreatywność,     profesjonalizm  i   nowatorstwo   w   dziedzinie      popularyzacji  
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narodowego dziedzictwa   kulturowego.  W 2011 r.  Archiwum w Kaliszu    świętowało 
Jubileusz 60-lecia    istnienia. Konferencja,  wystawy  i   wydawnictwo  towarzyszące – 
stanowiły  godne  zwieńczenie obchodów. 
 
3. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ W KALISZU 
Nagrodą zbiorową - za aktywną  obecność w  życiu kulturalnym Kalisza, pomimo, że 
należy do jednych z najmłodszych stowarzyszeń społeczno – kulturalnych naszego 
miasta. Działalność rozpoczęto w 2009 roku, a od 2012 r. działa w formie samodzielnego 
oddziału skupiając osoby zainteresowane ochroną narodowego dziedzictwa. Gross 
inicjatyw TOnZ realizuje we współpracy z samorządem, jak chociażby projekty 
towarzyszące dorocznym obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego czy Dni 
Kultury Żydowskiej. Wiele działań podejmuje także samodzielnie.  
 

                     
 

Ksiądz Andrzej Zawidzki podczas uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego 2012/2013. 

Fot. ze strony www.kalisz.pl 

 

Zadanie 6. Stała współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz 
wykorzystywanie internetu do prezentacji środowiska kulturowego Kalisza.  
  Dążąc do jak najlepszej i najpełniejszej prezentacji i promocji środowiska 
kulturowego, Miasto Kalisz współpracuje z mediami – prasą, radiem i telewizją. 
Systematycznie, za pośrednictwem Biura Informacji Miejskiej, przekazywane są mediom 
oraz zamieszczane na stronie www.kalisz.pl bieżące informacje dotyczące dziejów i 
zabytków Kalisza, programów, przedsięwzięć cyklicznych i okazjonalnych 
 Również na łamach społeczno-kulturalnego pisma Kalisia Nowa i w jego wersji 
elektronicznej, prezentowane są na stronie internetowej miasta teksty poświęcone 
dziejom Kalisza, jego zabytkom oraz niematerialnemu dziedzictwu (szerzej czasopismo 
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Kalisia omówione zostało w Zadaniu 9 niniejszego opracowania.  
 Ponadto do realizacji tego zadania przyczyniła się pomoc Biuro Obsługi Inwestora  
i Partnera Społecznego, które wsparło kaliskie Towarzystwo Opieki nad Zbytkami w 
przygotowaniu wniosku aplikacyjnego dla Programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra” 
prowadzonego przez Muzeum Historii Polski.  
 Wniosek projektu pn. „Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza – 
ponadczasowy portal internetowy” przeszedł pozytywnie etapy oceny i został 
przyjęty do dofinansowania. Celem głównym projektu jest rozwijanie zainteresowania 
dziedzictwem kulturowym i społecznym oraz zwiększenie wiedzy na temat historii 
Kalisza. Przedmiotem projektu jest uruchomienie multimedialnego portalu 
internetowego, na którym umieszczone zostaną dawne zdjęcia Kalisza (udostępniana 
przez osoby prywatne oraz z zasobów Stowarzyszenia). Powstanie tego portalu wpisuje 
się w opracowywaną strategię wyznaczającą główne kierunki rozwoju miasta do 2030 
roku. Jednym z głównych celów tej strategii jest budowanie i kreowanie tożsamości 
Kalisza oraz Wielkopolski, oparte na tradycji i dziedzictwie kulturowym, a także 
poszerzanie kapitału społecznego miasta zaangażowanego w rozwój kultury. Muzeum 
Fotografii Kalisza jest innowacyjnym pomysłem na skalę ogólnopolską, który 
doprowadził do zaistnienia w sieci internetowej nowoczesnego portalu multimedialnego 
zawierającego kolekcje fotografii dawnego Kalisza. Wysokość dotacji: 25 000 zł, wkład 
Miasta: 2 500 zł. Projekt został zakończony  i dostępny jest pod adresem 
http://www.muzeumfotografiikalisza.pl. 
 
Zadanie 7. Cykliczne programy (radio/telewizja) prezentujące dziedzictwo 
kulturowe miasta. 
 Prezentacja dziedzictwa kulturowego w programach radiowych i telewizyjnych 
związana jest z coroczną organizacją Święta Miasta Kalisza, w tym różnorodnych 
przedsięwzięć mających odniesienie do dziejów miasta (Jarmark Archeologiczny na 
terenie Rezerwatu „Kaliski Gród Piastów” na Zawodziu, Europejskie Strzelanie Bractw 
Kurkowych o „Lilię św. Józefa”, Strzelanie o Lilię św. Józefa, a także obchody rocznic 
wydarzeń historycznych z dziejów Kalisza).  
 Okazją do przedstawiania spuścizny historyczno-kulturowej Kalisza są także 
obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, Europejskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego.  
 Radio i telewizja przygotowują także reportaże z plenerowych imprez rycerskich w 
„Kaliskim Grodzie Piastów” – w szczególności cyklicznych Jarmarków archeologicznych 
i  Biesiad Piastowskich. 
  
Zadanie 8. Wspieranie wydawnictw popularno-naukowych dot. środowiska 
kulturowego i tradycji miasta Kalisza.  
 W latach  2011-2012  dzięki finansowemu wsparciu kaliskiego samorządu w 
ramach mecenatu nad kulturą, ukazało się szereg publikacji popularno-naukowych dot. 
środowiska kulturowego i tradycji miasta Kalisza.  
 Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w ramach otwartego konkursu, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta 
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Kalisza na realizację działań pn. Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dóbr kultury 
oraz podtrzymania tradycji narodowej poprzez realizację następujących 
niekomercyjnych przedsięwzięć jak wydawanie niekomercyjnych i niskonakładowych 
książek i czasopism, związanych tematem lub osobą twórcy z Kaliszem, wyłoniono 
najbardziej interesujące oferty. Środki budżetowe na realizację zadań konkursowych 
pozostają w dyspozycji WKST. 
 W 2011 r. zrealizowano w ramach ww. konkursu następujące zadania wydawnicze: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w serii Kaliszanie; wydało  książkę „ 
Edward Polanowski (1936-1992). Badacz dziewiętnastowiecznego Kalisza” autorstwa dr 
Anny Szurczak (dotacja w wysokości 7 000 zł) oraz Zeszyty Naukowe Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk” t. XI  (dotacja w wysokości 7 000 zł ).   
 KTPN uzyskało także  dofinansowanie w wysokości 5 000 zł na  przygotowanie 
do druku książki „Encyklopedia książki kaliskiej” , a we współpracy z Polskim 
Towarzystwem Historycznym O/Kalisz, wydało Rocznik Kaliski, tom  XXXVII (dotacja w 
wysokości 15.000 zł) 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  Oddział im. Stanisława 
Graevego w Kaliszu, dzięki  dofinansowaniu w wysokości 4 000,-zł  wydało Kaliski 
Kalejdoskop Przewodnicki 2010r.         
  2012 rok przyniósł kolejne publikacje realizowane w ramach otwartego konkursu. 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Historycznym O/Kalisz, wydało Rocznik Kaliski, tom  XXXVIII (dotacja w wysokości 
15.000 zł),  
 W serii KTPN Kaliszanie opublikowano książkę  „Ksiądz Jan Sobczyński (1861-
1942) – kronikarz Kalisza” autorstwa Agaty Walczak-Niewiadomskiej (dotacja  w 
wysokości 5 000 zł)   (dotacja   w wysokości 5 000 zł).Ponadto ukazała się książka „Kalisz 
wielokulturowy” Sławomira Przygodzkiego, a  dofinansowanie w wysokości 5.000 zł 
umożliwiło KTPN realizację na II etapu prac związanych z  przygotowaniem do druku 
książki „Encyklopedia książki kaliskiej”. 
 
 Dzięki współpracy  Miasta z Fundacją HEREDITAS - wydawcą „Spotkań”, 
numer 5-6/2011  czasopisma poświęcony został dziedzictwu  historyczno-kulturowemu 
Kalisza - miasta na szlaku bursztynowym.„Spotkania z  Zabytkami” to jedyny na 
rynku polskim periodyk szeroko popularyzujący ideę ochrony zabytków. To prestiżowe  
wydawnictwo  powstało w 1977 r. i do dziś jest wierne swojej linii programowej – 
uwrażliwiania społeczeństwa na sprawy dziedzictwa narodowego. „Spotkania z 
Zabytkami” adresowane są do nauczycieli, młodzieży szkół średnich, akademickich, 
turystów, społecznych opiekunów zabytków i wszystkich miłośników naszej historycznej 
spuścizny. Niosąc duży ładunek popularnej wiedzy z zakresu historii polskich zabytków 
(tych znanych, a także tych, które często nie są identyfikowane z pojęciem zabytku), ich 
miejsca w krajobrazie oraz szczególnej roli, jako świadectwo naszej tożsamości 
narodowej, uświadamia potrzebę, a nawet obowiązek ich ochrony.  
 W numerze znalazły się m.in. rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Buko, 
dyrektorem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN poświęcona „Roli Kalisza w okresie 
kształtowania się państwa wczesnopiastowskiego”, artykuły  -„Od Adriatyku do Bałtyku. 
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Calisia na Bursztynowym Szlaku” Tadeusza Baranowskiego, „Portret miasta. Rozwój  
architektoniczny i urbanistyczny Kalisza od X do XX w.”  Jerzego  A. Splitta, „Jak 
kształtował się średniowieczny Kalisz” Sławomira Przygodzkiego, „Kalisz 
Kazimierzowski” Jolanty Delury, a także materiały dotyczące zabytków  ruchomych 
sanktuarium św. Józefa – tj. szat liturgicznych i ich fundatorom, konserwacji kantorium 
prymasa Łaskiego, polichromii Kaplicy Polskiej w kościele św. Mikołaja , działalności  
F.Eytnera śląskiego rzeźbiarza osiadłego w. Kaliszu Numer zawiera również recenzje 
publikacji  i książek poświęconych miastu i jego dziedzictwu. Teksty uzupełniają 
interesujące materiały ikonograficzne. 
 Miasto Kalisz wsparło to przedsięwzięcie w ramach mecenatu nad kulturą  kwotą 
12 300 zł ( ze środków będących w dyspozycji WKST). 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

                                                                   Okładka „Spotkań z Zabytkami” nr 5-6/2011 
 
Zadanie 9. Wydawanie publikacji, w tym miesięcznika społeczno-
kulturalnego Kalisia, folderów oraz wspieranie katalogów, wystaw i innych 
wydawnictw prezentujących środowisko kulturowe miasta.  
 W 2011 r. ze środków finansowych będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta 
Miasta Kalisza wydano następujące publikacje: 
„Kalisz. Warto zobaczyć” . To broszura promująca dziedzictwo kulturalne i 
historyczne Kalisza,     w ciekawy sposób prezentująca wszystkie najważniejsze zabytki 
miasta oraz  nakreślająca jego historię. Skierowana zarówno do dorosłego odbiorcy, jak i 
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– poprzez ciekawą formę – do  młodzieży i starszych dzieci.  
Koszt projektu oraz przygotowanie projektów w językach niemieckim i angielskim: 2 700 
zł  opracowanie tekstu: 600 zł ; tłumaczenia na j. angielski i niemiecki łącznie: 1 480 zł. 
„Kalisia na Bursztynowym Szlaku” - publikacja zawierająca wykłady, 
zaprezentowane podczas  konferencji naukowej, która odbyła się w ramach projektu 
„Wyprawa po bursztyn”  w 2010 r. w Kaliszu. Opracowanie i przygotowanie do druku – 5 
700,zł (pokryte z budżetu projektu) . Koszt druku 300 sztuk  - 3 757,95 zł.  
„Kalisz” - mini-album Artura Bonusiaka prezentujący m.in. zabytkową architekturę 
miasta. Koszty projektu i druku 5 900 zł. 
„Odkrywając Bursztynowe dziedzictwo” pod takim tytułem ukazała się  ulotka 
informacyjno-promocyjna na temat bursztynowego szlaku i starożytnej Kalisii 
wspomnianej przez Ptolemeusza. Koszty projektu: projekt – 1 722 zł ; druk – 2 715,80 zł 
(pokryte z budżetu projektu). 
Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, przeznaczona jest książeczka „Kaliska rymowanka”.  
Wprowadzająca najmłodszego odbiorcę w tematykę historii miasta, jego zabytków, 
obiektów kultury, służyć ma poznawaniu Kalisza i jego dziedzictwa kulturowego poprzez 
zabawę. Książeczka jest rozpowszechniana, rozdawana wraz z malowanką, która, będąc 
uzupełnieniem rymowanki, wzmacnia jej przekaz. Koszty: druk 3000 sztuk malowanek i 
rymowanek – 95 57,10 zł, koncepcja, projekt graficzny i tekst – 3 600 zł. 
 
 W 2012 r. KPM zrealizowała następujące przedsięwzięcia wydawnicze: 

opracowanie wydawnictwa  pt. „Jedynie w Kaliszu” – 4 000 zł  
druk 10 000  sztuk  mapy  z informacjami  dla turystów w  języku  angielskim  
        -4 797 zł 
wydawnictwo „Kalisz Piastowski”; nakład 2.000szt. – 3 600 zł 
zakup wydawnictwa pt. „Witamy w Kaliszu” i jego dystrybucja na targach 
turystycznych i imprezach o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym;  nakład 5.000 sztuk 
– 13 807,50 zł 
informator turystyczny „Kaliski Gród Piastów” nakład: 5 000 sztuk – 2 500 zł  
wykonanie interaktywnej mapy-planu dawnego Kalisza oraz trzech spacerów 
wirtualnych najważniejszych punktów Kalisza, w celu wsparcia projektu  „Wirtualne 
Muzeum   Fotografii   Kaliskiej,  prowadzonego   przez   Towarzystwo   Opieki   nad 
Zabytkami Kalisza – 2 800 zł.  

W latach 2011-2012 kontynuowane było wydanie przez kaliski samorząd 
czasopisma społeczno-kulturalnego Kalisia  Nowa), które prezentuje bogatą panoramę 
miasta. Pielęgnuje jego historię i tradycję, omawia zabytki i wydarzenia z przeszłości, 
szeroko przedstawia życie społeczne i kulturalne. Jednocześnie zajmuje się problematyką 
gospodarczą, ekologią, służbą zdrowia. Zainteresowaniem cieszą się wywiady z osobami, 
które wpływają na rozwój kulturalny, gospodarczy Kalisza i okolic, a także z animatorami 
kultury, sztuki, literatury, nauki oraz z przedstawicielami środowiska akademickiego. 
Wyjątkowy charakter niektórych miejskich przedsięwzięć i wydarzeń daje możliwość 
przygotowania wydań tematycznych. „Kalisia Nowa” nakład: 3000 sztuk (po 1000 sztuk 
z każdego wydania)wydatki związane z drukiem, składem, wykonanie zdjęć oraz redakcja 
i korekta tekstów w 2012 r. wyniosły 45 154,51 zł  ( ze środków w dyspozycji KPM) 
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 Powyższe publikacje były prezentowane i rozdawane na specjalnych stoiskach 
promocyjnych, organizowanych przez Biuro, podczas wszystkich masowych imprez, a 
także podczas konferencji, seminariach i innych wydarzeń. 
   
 Na zlecenie Miasta Kalisza Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka wydaje 
corocznie Informator. Kultura, sport, rekreacja, turystyka, złożony z kilku 
części, poprzedzonych wstępem z krótką historią Kalisza. Pierwsza część obejmuje 
najważniejsze przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne, a także sportowe zaproponowane 
w danym roku przez instytucje kultury oraz organizacje i stowarzyszenia działające na 
terenie Kalisza. Część druga dotyczy stałych świąt i obchodów międzynarodowych, 
kalendarza rocznic i wydarzeń krajowych oraz rocznic i wydarzeń regionalnych. W tym 
elemencie zawarte też są święta i rocznice Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa. W ostatniej części informatora zawarte są dane adresowe administracji 
rządowej, samorządowej, instytucji i placówek upowszechniania kultury, szkół 
artystycznych, jak również stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, sportowych i 
turystycznych oraz mediów.   Wydawnictwo jest nieodpłatnie dystrybuowane na terenie 
miasta , także w CIT oraz przykazywane parlamentarzystom z regionu, władzom 
samorządowym województwa wielkopolskiego, Ministerstwom, bibliotekom. Wersja 
elektroniczna dostępna jest na stronie www.kalisz.pl. Nakład 1000 egzemplarzy. Koszt 
wydania  informatora wyniósł  w 2011 r. – 14 752 zł ,  w 2012 r. – 14 870 zł. 
 

                                  
 
                              Okładka informatora  „Kultura, sport, rekreacja, turystyka” 2012.  
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Cel. 7. WSPIERANIE INICJATYW SPRZYJAJĄCYCH WZROSTOWI 

ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI 
 
Zadanie 1. Udzielanie  dotacji  z budżetu Miasta uprawnionym podmiotom 
na  podstawie     uchwały  RMK, określającej   tryb i   zasady, postępowania, 
udzielania        i     rozliczania   dotacji   na  prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, nie stanowiących własności miasta.  

W celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami w 
latach 2011–2012 uprawnionym podmiotom udzielane były dotacje z budżetu Miasta. 
Podstawą ubiegania się o wsparcie z budżetu była uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr 
XLIX/687/2010 z dnia 27 maja 2010 roku  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków.  
 W 2011r. uchwałą Nr VI/60/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 
roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków wydzielono łączną kwotę 193 000 zł dla następujących 
podmiotów:  
1.Klasztorowi  OO. Franciszkanów w  Kaliszu – na prace badawcze w Kaplicy Męki 
Pańskiej oraz kruchcie płn. w kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu w wysokości  43 000 
zł. 
2.Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP  ( św. Józefa ) - na 
konserwację                                                               gotyckiego ( z poł XIV w. ) przedsionka i 
zakrystii kościoła kolegiackiego pw. Wniebowzięcia NMP ( św. Józefa) w Kaliszu w 
wysokości 80.000 zł. 
3.Parafii Rzymskokatolickiej św. Gotarda w Kaliszu - na konserwację ścian nawy 
i gzymsów w nawie kościoła filialnego św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu  w wysokości 
40 000 zł. 
4.Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu - 
na prace badawcze i projektowe Kaplicy grobowej Ordęgów, ob. kaplicy św. Barbary wraz  
z otoczeniem kaplicy przy ul. Szczypiornickiej 70  w Kaliszu w wysokości 30 000 zł. 
 W 2012 r. uchwałą Nr XIX/231/2012  Rady  Miejskiej  Kalisza z dnia 2 lutego 
2012 r. w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza  dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych  wpisanych do rejestru 
zabytków, udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 437 063 zł następującym 
Beneficjentom: 
1. Klasztorowi  OO. Franciszkanów z siedzibą przy ul. Sukienniczej 7 w  Kaliszu – na 
prace konserwatorskie w Kaplicy Męki Pańskiej oraz kruchcie płn. przy kościele OO. 
Franciszkanów.   
w  Kaliszu w wysokości  130 000 zł. 
2.Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP  ( św. Józefa ) z siedzibą 
przy pl. św. Józefa 7 - na  pełną konserwację  czterech ołtarzy bocznych z Sanktuarium 
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św. Józefa w Kaliszu, ustawionych przy filarach  międzynawowych kościoła, noszących 
wezwania: św. Alojzego Gonzagi,        św. Stanisława Kostki, Matki Bożej Bolesnej i Męki 
Pańskiej- w wysokości 130 000 zł. 
3.Parafii Wojskowej pw. św. Wojciecha i Stanisława z siedzibą przy  ul. 
Kolegialnej 2 w Kaliszu - na prace remontowo-konserwatorskie fasady pojezuickiego 
kościoła św. Wojciecha i Stanisława (ob. Garnizonowego) - I etap osuszenie ściany fasady  
i konserwacja  piaskowcowego portalu w wysokości 177 063 zł.            
 
Zadanie 2. Wprowadzenie ulg podatkowych z tytułu przeprowadzanych 
remontów     i    restauracji zabytków.   
 W latach 2011-2012  zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
realizowano zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków i gruntów wpisanych 
indywidualnie do rejestru zabytków.  Na podstawie tego przepisu zwolnienie obejmuje 
grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich 
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 W 2011r. zwolnieniem objętych zostało 28 obiektów ujętych w zamieszczonej 
poniżej tabeli, na łączną kwotę  16 722,06 zł.  
 

L.p. ADRES  NIERUCHOMOŚCI 
1. ul. Tadeusza Kościuszki 9  

(2 odrębne nieruchomości) 
2. ul. Śródmiejska 29 
3. ul. Kazimierza Pułaskiego 18 
4. ul. Babina 2 (dwa obiekty) 
5. ul. Zamkowa 13 
6. ul. Niecała 8 
7. ul. Garbarska 1 
8. ul. Nowy Świat 8 
9. ul. Śródmiejska 13 
10. ul. Śródmiejska 4 
11. ul. Kazimierza Pułaskiego 16 
12. ul. Główny Rynek 3 
13. ul. Zamkowa 21 
14. ul. Babina 1 
15. Mostowa 4 
16. Plac Jana Kilińskiego 2 
17. Babina 19 
18. Babina 9 
19. Śródmiejska 14 
20. Śródmiejska 33 
21. Aleja Wolności 16 
22. Niecała 5 
23. Aleja Wolności 19 
24. Główny Rynek 4 
25. Garbarska 1 
26. Nowy Świat 12 
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 Grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, zwolnione w 2011 r. od 
podatku od nieruchomości w ramach ww. ustawy na kwotę 1 262,83 zł. 
 

Lp. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

1. Niecała 5 

2. Niecała 8 

3. Śródmiejska 29 

 
 W 2012r. zwolnieniem objętych zostały 24 kamienice ujęte w zamieszczonej 
poniżej tabeli, na łączną kwotę  14 488,09 zł.   

 

Lp. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

1.  Aleja Wolności 16  

2.  Aleja Wolności 19 

3. ul. Babina 1  

4. ul. Babina 2 -dwa obiekty 

5. ul. Babina 9 

6. ul. Babina 19 

7. ul. Główny Rynek 3 

8. ul. Główny Rynek 4 

9. ul. Kazimierza Pułaskiego 16 

10. ul. Kazimierza Pułaskiego 18 

11. ul. Tadeusza Kościuszki 9 

12. ul. Mostowa 4 

13. ul. Niecała 5 

14. ul. Niecała 8 

15. ul. Nowy Świat 8 

16. ul. Nowy Świat 12 

17. Plac Jana Kilińskiego 2 

18. ul. Śródmiejska 4 

19. ul. Śródmiejska 13 

20. ul. Śródmiejska 29 

21. ul. Śródmiejska 33 

22. ul. Zamkowa 13 

23. ul. Zamkowa 21 
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 Grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, zwolnione w 2012 r. od 
podatku od nieruchomości w ramach ww. ustawy. na kwotę 725,87 zł. 
 

Lp. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

1. Niecała 5 

2. Niecała 8 

3. Śródmiejska 29 

 
 Ponadto w latach 2011-2012 właściciele kamienic nie wpisanych do rejestru 
zabytków, a stanowiących zabytkową substancję Miasta korzystali z ulgi w ramach 
uchwały Nr LVI/758/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w 
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (treść powyższej uchwały została 
zamieszczona na stronie internetowej www.bip.kalisz.pl.). Na mocy uchwały zwalnia się 
od podatku od nieruchomości na okres pięciu lat budynki wielorodzinne, w których 
dokonano remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego 
dachówką. Zwolnienie dotyczy również budynków, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza .  
 Zwolnieniem z ww. uchwały objęte zostały w 2011 r. 3 kamienice na łączną kwotę  
 7 827,06 zł. 
 

Lp. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

1. ul. Poznańska 37 

2. ul. Nowy Świat 7 

3. ul. Śródmiejska 28 

 

 W 2012 r. zwolnieniem z ww.  uchwały objęte  zostały 2  kamienice  na  łączną  
kwotę  18 690,10 zł. 
 

Lp. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

1. ul. Gabriela Narutowicza 2 

2. ul. Śródmiejska 14 

 

 
Zadanie 3. Wypracowanie polityki informacyjnej służącej szerokiemu 
społecznemu upowszechnianiu bieżących informacji o aktualnie 
ogłaszanych terminach naboru wniosków, Programach Operacyjnych, 
programach MKiDN i innych możliwościach pozyskania środków 
finansowych na realizację prac remontowych, konserwatorskich i 
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rewitalizację obiektów zabytkowych.  
Zadanie 5. Wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych niosących ze sobą 
wzrost nakładów finansowych na opiekę nad zabytkami.  
 W celu jak najszerszego udostępnienia informacji o możliwościach pozyskania 
przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków środków 
finansowych na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych, WKST przygotował                        i przekazał do Biura Informacji Miejskiej, 
który zamieścił je na stronie internetowej www.kalisz.pl        w dziale „Aktualności” i  
przesłał mediom. informacje prasowe o:  

terminach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu 
Kalisza – miasta na prawach powiatu na dany rok,  

terminach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w 
Kaliszu lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego, dla 
których można ubiegać się o dofinansowanie z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego,  

terminach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących 
się na obszarze województwa wielkopolskiego, dla których można ubiegać się o 
dofinansowanie z budżetu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków,  

Programach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w zakresie Dziedzictwa Kulturowego.  

 Ponadto Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego prowadzi „Kalendarium 
aplikowania o środki zewnętrzne”, gdzie dostępne są informacje na temat planowanych 
terminów naboru, działań mogących ubiegać się o dofinansowanie oraz źródła 
potencjalnego finansowania. Kalendarium wysyłane jest do wszystkich wydziałów oraz 
jednostek pomocniczych miasta, jak i  zamieszczane jest na stronie internetowej 
www.kalisz.pl. Kalendarium jest comiesięcznie aktualizowane. 
 
Zadanie 4. Współpraca organizacyjna i merytoryczna samorządu z 
organizatorami zbiórek publicznych przeznaczonych na ratowanie 
zabytkowych kaliskich cmentarzy.  
 Nieprzerwanie, począwszy od 2001 r., kiedy to z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Wszystko dla Kalisza” im. Prof. J. Rubińskiego ogłoszona została I kwesta na rzecz 
ratowania zabytkowych kaliskich cmentarzy, Miasto udziela pomocy organizacyjnej i 
merytorycznej kaliskiemu Oddziałowi PTTK przy przygotowaniu i przeprowadzaniu 
dorocznych zbiórek publicznych. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego wspólnie z PTTK 
O/Kalisz oraz upoważnionym pracownikiem kaliskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków uczestniczy w wytypowaniu obiektów przeznaczonych do 
przeprowadzenia prac konserwatorskich i zabezpieczających, przygotowuje materiały 
informacyjne o zabytkowych obiektach, które poddane będą pracom konserwatorskim ze 
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środków pozyskanych podczas zbiórek, a także uczestniczy w odbiorach prac przy 
zabytkach sztuki sepulkralnej.  
 Na stronach www.kalisz.pl oraz www.pttk.kalisz.pl zamieszczane są bieżące 
informacje dotyczące kwest oraz materiały służące upowszechnianiu wśród społeczności 
lokalnej wiedzy                                                                                                         o dziedzictwie 
kulturowym i integracji kaliszan wokół idei ochrony zabytkowych nekropolii. Dzięki 
pomocy logistycznej Straży Miejskiej możliwe jest sprawne prowadzenie kwest w dniu 1 
listopada oraz zabezpieczenie i transport zebranych środków finansowych.  
 W 2011 r. kwesta odbyła się po raz po raz jedenasty. Jej celem było zebranie 
funduszy umożliwiających realizację, sfinansowanego z części środków pozyskanych z X 
zbiórki publicznej w 2010 r., projektu prac remontowo-konserwatorskich grobowca 
rodzin – Katasanowów, Myszkiewiczów,  Grabowskich, wzniesionym około 1828 roku, w 
którym spoczywają także doczesne szczątki ostatniego z tzw. Greków kaliskich, znanego 
księgarza Jana Rayko-Grabowskiego, zmarłego  w 1900 r.  z zabytkowego cmentarza 
prawosławnego przy ul. Górnośląskiej.  
  Wśród Wolontariuszy corocznie jest grono sprawdzonych i wiernych Przyjaciół 
tego przedsięwzięcia - aktorzy, bibliotekarze, dziennikarze lokalnych mediów, sportowcy                                
samorządowcy i politycy,są krajoznawcy, uczniowie studenci i harcerze.  
 XI kwesta przyniosła  rekordową kwotę 10 147,27 zł , a podczas XII kwesty 
zebrano kwotę 8 700 zł.  Środki te, łącznie ze zgromadzonymi z wcześniejszej pieniędzmi, 
PTTK  przeznaczyło w 2012 r. na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich 
grobowca – Katasanowów, Myszkiewiczów i Grabowskich. Koszt prac remontowych 
wyniósł 30 000 zł.     
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Grobowiec  Katasanowów z cmentarza prawosławnego. 

Stan przed remontem. Fot. J.Niekrasz 
 
Zadanie 6. W miarę możliwości organizacyjnych Urzędu Miejskiego, 
prowadzenie doradztwa oraz udzielanie przez wyznaczonych pracowników 
właścicielom      i   zarządcom obiektów zabytkowych pomocy merytorycznej 
przy wypełnianiu wniosków w celu pozyskania środków finansowych ze 
źródeł zewnętrznych na prace remontowe, konserwatorskie obiektów 
zabytkowych.  
 Właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych, którzy zgłaszają się do 
merytorycznego Wydziału Kultury i Sztuki , Sportu i Turystyki z zapytaniami czy prośbą o 
pomoc przy sporządzaniu wniosków w celu pozyskania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych na prace remontowe, konserwatorskie obiektów zabytkowych, w miarę 
możliwości organizacyjnych Urzędu uzyskują niezbędną informację czy pomoc. Jednakże 
jednoosobowa obsada stanowiska ds. ochrony zabytków uniemożliwia szerszy zakres 
merytorycznego wsparcia przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentacji.  
 Ponadto, od 2011 r. według zakresów zadań ujętych w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego 
prowadzi doradztwo w zakresie pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na prace 
remontowe, konserwatorskie obiektów zabytkowych.  Doradztwo oraz pomoc 
merytoryczna przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego udzielne jest wg  potrzeb i 
zgłoszeń interesantów do tut. Biura. 
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Cel 8. OPRACOWANIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY Z WŁAŚCICIELAMI  
ZABYTKÓW ELIMNUJĄCYCH  SYTUACJE KONFLIKTOWE ZWIĄZANE Z 

WYKORZYSTANIEM TYCH ZABYTKÓW. 
 
 
Zadanie 1. Udostępnianie strony internetowej Miasta www.kalisz.pl dla 
potrzeb działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.  
 W celu zapewnienia właścicielom obiektów zabytkowych jak najpełniejszego 
dostępu do informacji przydatnych do działań związanych z ochroną dziedzictwa 
kulturowego, na stronie Miasta Kalisza zamieszczane są:  
W zakładce Dokumenty strategiczne Miasta Kalisza, w szczególności: 
Strategia dla miasta Kalisza na l. 2004–2013, Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza 
na lata 2006–2013, Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Kalisza na lata 2007–
2013, Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008–2020, Program opieki 
nad zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009–2012, Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego,  
w Poradniku Interesanta - informacje i druki do pobrania, dotyczące możliwości 
uzyskania dotacji z budżetu Miasta Kalisza na prowadzenie prace konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  
w BIP – uchwały Rady Miejskiej Kalisza, a także Wykaz Zabytków 
Nieruchomych wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w 
Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza, 
Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego w 2011 r. rozszerzyło stronę 
internetową miasta Kalisza o zakładkę Organizacje pozarządowe. W zakładce tej 
można znaleźć aktualne informacje o przedsięwzięciach realizowanych przez kaliskie 
organizacje pożytku publicznego, charakterystykę źródeł finansowania, kalendarium 
aplikowania, jak i wiele innych przydatnych informacji tj. Mini poradnik o funduszach - 
ABC informacji dla początkujących wnioskodawców. 
Stan realizacji: bieżące aktualizacji informacji i praca nad rozszerzeniem zakładki. 
w Aktualnościach -  informacje o możliwości uzyskania dotacji na prowadzenie 
prace konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków od innych uprawnionych podmiotów.  
 
Zadanie 2. Dążenie do powołania w Urzędzie Miejskim komórki 
odpowiedzialnej za proces rewitalizacji miasta oraz uaktualnianie i 
monitorowanie LPR.  
 Lokalny Program Rewitalizacji sporządzony został zgodnie z warunkami 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który obowiązywał do 
2006 r. Dlatego też uchwałą Nr XX/263/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 
2012 r.  uchylona została  uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Terenów Miejskich Miasta Kalisza. 
 W 2011 r. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji wspólnie z Biurem Obsługi 
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Inwestora i Partnera Społecznego  prace nad ostatecznym kształtem Zintegrowanego 
Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza. Zintegrowany Plan 
Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 
2020”, przyjęty  został Uchwałą Nr XXVII/355/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 
września 2012 roku (więcej informacji cel 2 zadanie 1, str. 12-13). 
  
Zadanie 3. Stała współpraca na poziomie planowanych inwestycji z 
właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych, prowadząca do 
poprawy stanu ich zachowania i utrzymania w jak najlepszym stanie 
substancji zabytkowej.  
 Właściciele lub zarządcy obiektów zabytkowych (np. przedstawiciele związków 
wyznaniowych, osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców), którzy przed 
przystąpieniem do prac remontowych i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru oraz na terenach objętych ochroną konserwatorską zwracają się do 
tutejszego Urzędu- do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Biura Obsługi 
Inwestora i Partnera Społecznego z prośbą o udzielenie informacji o procedurach 
postępowania, w celu zgromadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji i 
uzgodnień, otrzymują niezbędne wyjaśnienia i pomoc.  
 Na stronie internetowej miasta zamieszczane są informacje dotyczące zasad 
uzyskania dotacji z budżetu Miasta Kalisza na prace konserwatorskie i restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
 
 
 

Cel 9. PODEJMOWANIE I PROMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
UMOŻLIWIAJĄCYCH TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z 

OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI. 
 
 
Zadanie 1. Stała współpraca z Liceum Plastycznym wchodzącym w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu.  
 Wydział Edukacji nie ma kompetencji pozwalających na tworzenie miejsc pracy 
związanych  z opieką nad zabytkami, może jedynie podejmować działania przygotowujące 
młodzież do podjęcia pracy z wyżej wymienionego zakresu. W tym celu, współpracuje z 
Liceum Plastycznym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 
Kaliszu w zakresie zatwierdzania kierunków kształcenia. W roku szkolnym 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013 uruchomiono dwa kierunki kształcenia związane z opieką nad 
zabytkami: 
- renowacja elementów architektury 
- architektura krajobrazu. 
 
Zadanie 2. Informowanie uczniów, za pośrednictwem doradcy zawodowego, 
o możliwości podjęcia pracy po ukończeniu takich specjalności jak: 
renowacja elementów architektury, architektura krajobrazu.  
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 Kontynuowane są działania doradcy zawodowego działającego przy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu, który informuje uczniów o możliwości 
podjęcia pracy po ukończeniu takich specjalności jak: renowacja elementów architektury, 
architektura krajobrazu. Promocja ww. zawodów odbywa się poprzez prowadzenie zajęć z 
gimnazjalistami pn.: „Szkoły  ponadgimnazjalne w Kaliszu”. Prelekcje te prowadzone są 
wśród uczniów klas III kaliskich gimnazjów.  Doradca metodyczny opracował  dla 
uczniów i nauczycieli vademecum zawodów dla miasta Kalisza, które zawiera informację 
o zawodach związanych z opieką nad zabytkami. 
 Ponadto w dniu 25.11.2011 r. w szkolnej hali sportowej „Olimpia” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w 
Kaliszu odbyła się IV edycja „Dnia Kariery”. Na imprezę, którą zorganizowały: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, ZSP 2 oraz CKUiP, przybyło ponad 300 gimnazjalistów 
klas trzecich  Kalisza i całego powiatu. W giełdzie zawodów zaprezentowały się wszystkie 
zawodowe szkoły ponadgimnazjalne z Kalisza. Młodzież gimnazjalna miała możliwość 
bezpośredniego zapoznania się z szeroką ofertą kaliskiego szkolnictwa zawodowego. 
Odbyły się również zajęcia warsztatowe z doradcami zawodowymi. Głównym celem „Dnia 
Kariery” było ułatwienie młodzieży gimnazjalnej podjęcia decyzji o wyborze przyszłej 
szkoły oraz zapoznanie się z konkretnymi profesjami, w tym również    z zawodami 
związanymi z opieką nad zabytkami. 
 
Zadanie 3. Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum 
Animacji Kultury.  
 W związku z tym, że nie uzyskano dofinansowania na budowę Regionalnej 
Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Animacji Kultury zadanie to nie zostanie 
zrealizowane. 
 
Zadanie 4. Zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji kadry przewodnickiej 
PTTK O/Kalisz i organizacji kursów kształcących młodą kadrę 
przewodników.  
 W 201o r., po uzyskaniu wymaganego przepisami prawa upoważnienia Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego do przeprowadzenia szkolenia o charakterze 
podstawowym dla kandydatów na przewodnika turystyki terenowej, obejmującego Kalisz 
oraz Wielkopolskę Południowo-Wschodnią, Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego im. Stanisława Graevego zwrócił się z wnioskiem do 
kaliskiego samorządu o dofinansowanie kosztów organizacji ww. szkolenia.  
 Miasto Kalisz, widząc potrzebę podnoszenia kwalifikacji, a także kształcenia 
młodej kadry przewodników z biegłą znajomością przynajmniej jednego języka obcego, 
wsparło organizację kursu przewodnickiego kwotą 6 040 zł (środki w dyspozycji WKST). 
Zajęcia realizowane były     w okresie od 28 maja do 21 listopada 2010 r. Szkolenie 
obejmowało 253 godziny wykładów – w tym 85 godzin zajęć w terenie, według programu 
zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Do egzaminu 
wewnętrznego, przeprowadzonego w formie testu, odpowiedzi ustnej i „oprowadzania” 
po mieście, przystąpiła cała grupa słuchaczy szkolenia, tj. 18 osób. Wszyscy zdali go z 
wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne zaświadczenia. Wśród absolwentów znalazły 
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się osób posiadające już uprawnienia pilota wycieczek, jedna ze słuchaczek posiada też 
uprawnienia do oprowadzania turystów w języku angielskim.   
 W dniu 28.05 2011 roku osoby, które ukończyły kurs przystąpiły do egzaminu 
państwowego, przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Jego zdanie umożliwi uzyskanie uprawnień przewodnika turystycznego oraz podjęcie 
działalności przewodnickiej w Kaliszu i regionie.   Zdało go 7 kandydatów. Istotnym 
faktem jest, iż wśród osób które zdały egzamin są takie które biegle posługują się 
językami obcymi: angielskim (2 osoby) oraz  rosyjskim (1 osoba). Wszyscy którzy zaliczyli 
egzamin państwowy na przewodnika, aktywnie włączyły się w działalność PTTK,  
oprowadzają wycieczki oraz wspomagają imprezy organizowane przez miasto.  
 
Zadanie 5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników 
samorządowych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.  
 W celu podnoszenia swoich kwalifikacji, inspektor WKST, prowadzący sprawy z 
zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zrealizował w roku akademickim 
2011/2012 studia podyplomowe „Zarządzanie Ochroną Dóbr Kultury” na Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
 
 
 

Cel 10. POWSZECHNA EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 

 
 
Zadanie 1. Przygotowanie programu zajęć przy udziale Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu oraz doradców metodycznych.  
 Kwestia przygotowania  programu zajęć na wszystkich poziomach nauczania, 
należy do kompetencji nauczycieli, w przypadku edukacji w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego, do nauczycieli historii. Wobec powyższego, nie ustalono jednego programu, 
który miałby obowiązywać we wszystkich szkołach naszego miasta. Wprowadzenie 
elementów wiedzy o Kaliszu i jego zabytkach na lekcji historii jest zatem bezpośrednio 
związane ze ścieżką edukacyjną wyznaczoną przez nauczyciela. 
  Poniżej przykładowe podajemy treści z zakresu historii regionalnej uwzględniane 
w ramach bieżącej pracy dydaktycznej w zakresie przedmiotu historia  realizowane przez 
jednostki oświatowe w Kaliszu.  
 
Szkoły Podstawowe: 
Szkoła Podstawowa Nr 16 

W ramach zajęć Koła Europejskiego i Koła Historycznego przygotowano „Listy 
zabytków dziedzictwa kulturowego Kalisza” (prezentacje multimedialne, makiety, 
albumy), odbyły się wycieczki „Szlakiem średniowiecznego Kalisza”, „Zabytki 
klasycyzmu w Kaliszu ”oraz na cmentarze przy Rogatce.  Uczniowie  opiekowali  się także  
grobem płka  Margulesa związanego z SP 16. Na lekcjach historii i zajęciach koła 
historycznego realizowano tematy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego. 
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Uczniowie szkoły brali udział w konkursach: „Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu 
kaliskiego", „Tradycja w miejsce wpisana- szlakiem południowo-wschodniej 
Wielkopolski",  Konkurs wiedzy o Wielkopolsce". Uczestniczyli w wycieczkach 
przedmiotowych: Śladami zabytków średniowiecznego Kalisza do Rezerwatu na 
Zawodziu  i wycieczce do Antonina.  Ponadto, wzięli udział w warsztatach regionalnych w 
Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej -  warsztaty poświęcone były zabytkom i 
zorganizowane w ramach projektu „Tradycja w miejsce wpisana”. Projekt odejmował 
także wycieczkę po regionie na trasie Kalisz - Lewków-Antonin. 
Opiekun koła turystycznego i nauczyciel przyrody uczestniczył   ze swoimi uczniami i 
uczestnikami koła w następujących projektach: - „Zabytki klasycystyczne Kalisza"  
-  rajdy i konkursy krajoznawcze: Śladami przodków, Bursztynowym szlakiem, Wzdłuż 
średniowiecznych murów obronnych Kalisza, Wiosenne majaki.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 7  
Podjęto  następujące działania: 

w celu propagowania wiedzy o rodzinnym mieście zorganizowano  
„Konkurs       Wiedzy o Kaliszu” dla uczniów kl. I-III  
w ramach  zajęć edukacji  wczesnoszkolnej  przybliżano  uczniom  historię,   
zabytki,  legendy związane z Kaliszem   

dla uczniów klas I-III organizowano wycieczki edukacyjne „Poznajemy       
nasze miasto” 

przygotowano  wystawy okolicznościowe „Kalisz nasze miasto” 
w salach lekcyjnych zorganizowano „Kąciki regionalne” 

„Rajd Marii Konopnickiej” 
„Szlakiem średniowiecznych murów obronnych Kalisza” 
„Marsz Wolności”, i innych. 
Uczniowie szkoły uczestniczyli również w zajęciach terenowych takich jak: 
Lekcja muzealna na Zawodziu (dwukrotnie), 
Lekcja w Archiwum w Kaliszu  (dwukrotnie) 
Poznając historię miasta uczniom zorganizowano wycieczki mające na celu 
przybliżenie historii Kalisza na cmentarz żydowski i ewangelicki oraz do cerkwi 
prawosławnej. 
W ramach prowadzonych zajęć Szkolnego Koła Historycznego dzieci 
zapoznają się także z historią Kalisza oraz jego regionu. 
Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu w roku szkolnym 2011-2012 wychodząc 
naprzeciw potrzebom uczniów, rodziców i Rady Pedagogicznej, po trzyletnim 
okresie przygotowawczym, przyjęła nowego patrona szkoły Księcia Bolesława 
Pobożnego. Patron naszej szkoły ściśle związany jest z naszym miastem i jego 
historią.  

  
Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu, wprowadzili następujące elementy wiedzy o 
Kaliszu i jego zabytkach: 
- na poziomie Szkoły Podstawowej: 

W klasach 4-6 uczniowie w ramach koła „Moja mała Ojczyzna” realizowali program 
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poprzez wycieczki do miejsc kulturowo cennych (Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu 
MOZK, kościoły, cmentarze) tworzenie prac plastycznych, plakatów. W ramach lekcji 
historii poznali lokalne zabytki z poszczególnych epok, dokumentując je zdjęciami, 
referatami, pracami plastycznymi, prezentując na forum klasy i szkoły. W klasach 
czwartych uczniowie w ramach lekcji zwiedzali MOZK i Rezerwat na Zawodziu.W klasach 
piątych uczniowie stworzyli mapę Kalisza z obiektami (wraz z opisem    z poszczególnych 
epok, podobnie w klasach szóstych – 2009 – 2012r. W ramach j. polskiego uczniowie 
realizowali projekt „Tajemnice Kalisza”, w którym poznawali najcenniejsze zabytki 
miasta, dokonali ich opisu i zbierali dokumentację fotograficzną – 2011 – 2012r. 
 
- na poziomie Gimnazjum: 

W ramach Klubu Europejskiego  „AD ASTRA” w roku szkolnym 2010 – 2011 
uczniowie realizowali projekt CEO „Młody Obywatel”, w którym poznawali  i 
dokumentowali dzieje osiedla Zagorzynek. Zbierali informacje w Archiwum Państwowym 
w Kaliszu, bibliotekach, przeprowadzali wywiady z najstarszymi mieszkańcami. Na 
prezentację w Warszawie przygotowali prezentację multimedialną i plansze nt. Kalisza, 
uwzględniono w nich również elementy dziedzictwa kulturowego: zabytki, 
wielokulturowość, lokalne tradycje. 

W ramach projektów edukacyjnych uczniowie klas II przygotowali prezentację                                     
i przewodniki w j. polskim i angielskim „Czy znasz literackie atrakcje turystyczne 
Kalisza i regionu” (wycieczki do tych miejsc) – 2010 – 2012r. Uczniowie corocznie 
uczestniczą w organizowanych przez Archiwum Państwowe  w Kaliszu Konkursach 
„Wiedzy o Kaliszu i regionie”, do których zbierają dokumentację archiwalną, 
fotograficzną, historyczną. Zasady i regulamin w/w konkursu realizują zadania z zakresu 
ochrony dziedzictwa kulturowego, wiedzy o Kaliszu i jego zabytkach – 2009 – 2012r. Na 
lekcjach historii, podobnie jak w SP, ale w szerszym zakresie uczniowie przygotowują 
prezentację nt. dziejów  Kalisza w różnych epokach, wskazują na zabytki, ich aktualny 
stan i możliwość rewitalizacji.  

W szkole działa  Koło historyczne „Wielkopolska, moja mała ojczyzna”. W ramach 
zajęć koła propagowana jest wiedza o historii i współczesności regionu, w tym Kalisza, 
odbywają się wycieczki edukacyjne po atrakcyjnych zakątkach miasta, takie jak: szlakiem 
kaliskich pomników, brzegiem Prosny, zwiedzanie Grodu Piastowskiego na Zawodziu, 
młodzież bierze udział w organizowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
„Marszu Wolności” oraz Rajdzie „Wzdłuż średniowiecznych murów obronnych Kalisza”. 

Wiedza o Kaliszu i jego zabytkach przekazywana jest podczas lekcji historii. Zajęcia 
dla uczniów odbywają się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, w Archiwum 
Państwowym w Kaliszu, w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu.  

Wdrażana jest innowacja pedagogiczna – „Przewodnik Małego Kaliszanina”– 
poznajemy swoje miasto rodzinne”, która realizowana była w roku szkolnym 2009/2010 
przez uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 10. Celem publikacji opracowanej przez 
uczniów przedstawiającej trasy turystyczne naszego miasta wydanej w 2011 r. było 
kształtowanie wśród uczniów więzi emocjonalnych z Kaliszem, rozbudzanie szacunku i 
zainteresowań swoją „Małą Ojczyzną”. Dzieci odkrywając w trakcie wycieczek i zajęć 
szkolnych na nowo swoje rodzinne miasto opisywały zabytki Kalisza, układały 
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rymowanki, rysowały i fotografowały najpiękniejsze zakątki naszego grodu. 
W ramach Literackiej gry miejskiej zainicjowanej przez Stowarzyszenie im. Haliny 

Sutarzewicz w Kaliszu uczniowie odbywają wędrówkę po mieście, która kończy się 
konkursem dotyczącym zdobytej wiedzy na temat pisarzy związanych z Kaliszem.  
Każdego roku tematyka gry jest inna, odbyły się już:   

I literacka  gra  miejska  Kaliszanie piszący – Śladami Marii Konopnickiej – 
2010 r. 

II literacka gra miejska  Kaliszanie piszący – Kaliszanie walczący – 2011 r. 
III literacka gra miejska Kaliszanie piszący – Ludzie pióra w prasie kaliskiej 
XIX w. – 2012 r. 

Nauczyciel szkoły Pan Jakub Pokojowczyk jest koordynatorem projektu 
gimnazjalnego „Kalisz dawniej i dziś – moje miasto w obiektywie”. Celem projektu jest 
przybliżenie uczniom historii naszego miasta. Uczniowie poznają historię konkretnych 
miejsc w naszym mieście ( stan sprzed lat i stan aktualny ). Efekty projektu będą 
prezentowane w formie prezentacji multimedialnej.  

Jak corocznie, zorganizowano rajdy: Rajd Krajoznawczo – Turystyczny „Śladami 
Marii Konopnickiej” przy wparciu PTTK Kalisz. Celem było poznanie miejsc w Kaliszu, 
które są związane z patronką szkoły oraz zapoznanie uczniów z zabytkami naszego 
miasta. 

Zespół Szkół Nr 10  

W ramach zajęć dodatkowych mgr Sławomir Miłek przygotował program zajęć z zakresu 
ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z elementami wiedzy o Kaliszu i jego zabytkach. 
Program ten jest realizowany w wybranych klasach od dwóch lat. W jego ramach 
przeprowadzone zostały np. następujące zajęcia i wykłady: „ Cywilizacja Celtów i kultura 
lateńska na tle odkryć śladów społeczności celtyckiej pod Kaliszem”, „Kalisz jakiego już 
nie ma”, „Badania archeologiczne na Starym Mieście”,” „Monety kaliskie”, „Czy Kalisz był 
pierwszą stolicą Polski”, „A perłą jego jest park – dzieje parku kaliskiego”. Obejrzano 
również film pt. „Kalisz poprzez wieki”. Każdy z uczniów zajęcia ukończył napisaniem 
pracy zaliczeniowej dotyczącej wybranego kaliskiego zabytku.  Urozmaiceniem zajęć 
szkolnych były wycieczki do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Archiwum 
Państwowego oraz śladem zabytków kaliskich oraz wzdłuż średniowiecznych fortyfikacji 
Kalisza.  Odbyły się również wycieczki po kaliskich nekropoliach ze szczególnym 
uwzględnieniem nekropolii mniejszości religijnych, co było wstępem do rozważań na 
temat ich roli w dziejach Kalisza. W ramach wycieczki na kirkut przy ulicy Podmiejskiej 
uporządkowano otoczenie pomnika ku czci pomordowanych mieszkańców Kalisza w 1914 
roku.  Uczniowie brali również udział w rajdzie Niepodległości. Wielu spośród naszych 
uczniów wybrało na temat swoich projektów właśnie zabytki kaliskie: obecnie 
realizowane jest kilka projektów dotyczących zabytków kaliskich, między innymi 
wczesnośredniowiecznego grodu na Zawodziu i kościołów kaliskich. 
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Gimnazjum Nr 2 
 
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kaliszu brali udział w projekcie społecznym 

Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młody Obywatel”, który rozpoczął się w 
10.2010 roku i zakończył  w 06.2011 roku. Ogólnym celem projektu było umożliwienie 
młodym ludziom prowadzenia działań służących wzrostowi zaufania społecznego, 
współpracy między ludźmi, poczucia tożsamości lokalnej i lepszej komunikacji w 
społecznościach lokalnych. Uczniowie badali kapitał społeczny, czyli zasoby społeczności 
lokalnej oraz zastanawiali się jak go wzmacniać. W ten sposób powstał szkolny projekt 
„Kalisz wielokulturowy w zabytkowych nagrobkach”. 
 Najważniejsze działania podjęte w ramach projektu: 

Zapoznanie się z informacjami nt. Kalisza wielokulturowego znajdującego się 
na stronie internetowej miasta, 
Zapoznanie się z  książką Stanisława Małyszko „Zabytkowe cmentarze przy 
Rogatce”, 
Spotkania z Panią Anną Woźniak, inspektorem ds. ochrony zabytków w UM 
Kalisza, 
Udział w grze ulicznej „Oficer Dlaczego” polegającej na rozpoznawaniu 
zasobów lokalnych, 
Wywiady z aktywistą Panem Mateuszem Przyjaznym, 
Spotkania i rozmowy z proboszczem parafii prawosławnej ks. M. 
Antosiukiem, oraz z ks. P. Krzywańskim z parafii katedralnej -„poszukiwanie 
historii ukrytych w nagrobkach”    na cmentarzach: prawosławnym, katolickim i 
protestanckim, 
Spotkania i rozmowy z Panem Maciejem Błachowiczem, historykiem i 
dziennikarzem, 
Opieka nad wybranymi miejscami i prace porządkowe, 
Pozyskiwanie sojuszników, w tym objęcie honorowego patronatu nad 
projektem przez Prezydenta Miasta Kalisza Pana Janusza Pęcherza, 
Współpraca ze Stowarzyszeniem Kalisz XXI i Towarzystwem Samorządowym 
z Konina, 
Przygotowanie prezentacji lokalnej z udziałem władz samorządowych – 
20.05.2011 r. 
Promocja projektu w mediach (strona miasta, Radio Centrum, prasa lokalna) 
Zwieńczeniem działań projektowych było wyróżnienie przez CEO i udział w 

Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Zamku Królewskim w Warszawie 
(30.05.2011 r.) młodzież Gimnazjum Nr 9 mogła podzielić się doświadczeniami i 
efektami swojej pracy    z uczestnikami z całej Polski i zaproszonymi gośćmi. 
 
Gimnazjum Nr 3 
 
 Szkoła prowadzi opiekę nad cmentarzem żydowskim, głównie grobowcem rabina 
Jechaskiela Lipszyca – w ramach „adopcji zabytku”, wykonuje prace  porządkowe, oraz 
opiekuje się  nad Dębami Katyńskimi na terenie Ogródka Jordanowskiego. 
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Gimnazjum nr 4  

W klasach trzecich gimnazjum na lekcjach historii  realizowane są elementy 
autorskiego programu z edukacji regionalnej Kalisz- moje miasto rodzinne. Szkoła 
organizuje imprezy cykliczne o zasięgu międzyszkolnym. Począwszy od  2005 r. są to: 
Międzyszkolny Konkurs dla kaliskich szkół podstawowych -  Kalińcowe wędrówki oraz 
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny -  Kalisz piórem Marii Dąbrowskiej malowany. Od 
2009 r. w czerwcu w ramach obchodów Dnia Patrona organizowany jest Rajd połączony z 
grą uliczną dla  uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 4 - Śladami Marii Dąbrowskiej 
w Kaliszu. Od kwietnia 2011 r. realizowany jest Rajd dla kaliskich szkół podstawowych i 
gimnazjów -  Szlakiem Jana Pawła II po Kaliszu;  
W roku szkolnym 2011/2012 młodzież gimnazjalna zrealizowała  projekty edukacyjne o 
tematyce regionalnej w trzech dziedzinach: 
 - Patroni naszych ulic.  
 - Repphanowie w Kaliszu. 
 - Cmentarz Miejski - Kaliskie Powązki.   
W ramach projektu E-szkoła. Moja Wielkopolska od marca do czerwca 2012 r. 
realizowane były projekty uczniowskie:  
 - Wokół Patrona Szkoły- Jestem dzieckiem Ziemi Kaliskiej; 
 - Smaki Kalisza.   
Od września 2012 realizowany jest  projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej- Młodzi 
adoptują zabytki – Kaplica Repphanów, w ramach którego grupa uczniów dokonała 
adopcji zabytku na Cmentarzu Ewangelickim – Kaplicy Repphanów, rodziny fundatora 
budynku naszego gimnazjum.  
W październiku 2012 r. po raz pierwszy odbył się  Rajd dla kaliskich szkół podstawowych 
i gimnazjów - Wzdłuż średniowiecznych murów obronnych Kalisza i  będzie to impreza 
cykliczna organizowana jesienią każdego roku. 
  
Gimnazjum Nr 9 

W szkole prowadzono działania 0bejmujące: 

 Przygotowanie programu zajęć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego,   
             wprowadzenie elementów wiedzy o Kaliszu i jego zabytkach np. na lekcji historii.  

Projekt historyczny „Kalisz w średniowieczu” (wykonanie plansz „Zabytki 
Kalisza”, nakręcenie filmiku „Lokacja Kalisza”, stworzenie gry komputerowej nt. 
historii Kalisza). 
Projekt matematyczny „Kalisz – moje miasto” (wystawa Kalisz w bryłach, 
sporządzenie makiet budowli w Kaliszu).  
Obchody Święta Miasta w szkole (prezentacja multimedialna „Z dziejów 
Kalisza”, występy szkolnych zespołów: Muzyki Dawnej „Saltarello” i Tańca 
Dawnego „Estampida”).  
Zwiedzanie miejsc związanych z historią Kalisza (przygotowanie planów 
wycieczek po Kaliszu;wycieczki klasowe po mieście). Konkursy, rajdy, gry uliczne, 
wykłady związane z zabytkami Kalisza.  
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Lekcję otwartą „Średniowieczne miasto” w ramach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli historii i języka polskiego w szkole przeprowadzoną przez 
p. Piotra Molendę (nauczyciela konsultanta ds. przedmiotów humanistycznych 
ODN Kalisz). 

 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  

 
W ujęciu tabelarycznym  podano przykładowe treści z zakresu historii regionalnej 

uwzględniane w ramach bieżącej pracy dydaktycznej w zakresie przedmiotu historia w 
2011 r.  
 

Zagadnienie wynikające z podstawy 
programowej i realizowanych 
programów 

Powiązane zagadnienie z historii regionalnej 
wkomponowane w tok lekcji 

Początki państwa polskiego w IX – 
X w. 

Gród kaliski na Zawodziu – jego kształt i 
znaczenie w systemie okręgów grodowych 
państwa Polan i Polski wczesnopiastowskiej. 
Teoria profesora Buko.   

Polityka Bolesława Krzywoustego i 
jego statut. 

Położenie Kalisza na mapie Polski dzielnicowej.  

Przemiany polityczne w Polsce w 
okresie rozbicia dzielnicowego w 
XII i XIII w. 

Mieszko III Stary i Mieszko Mieszkowic, 
Bolesław Pobożny – ich związki z Kaliszem. 

Społeczeństwo i gospodarka Polski 
dzielnicowej. 

Kalisz jako przykład miasta lokacyjnego. 

Królestwo Polskie za panowania 
Kazimierza Wielkiego w XIV w. 

Pokój kaliski z Krzyżakami w 1343 r. Kaliskie 
mury obronne z XIV w. 

Rządy Władysława Jagiełły i wielka 
wojna z Krzyżakami  

Uwaga o częstej bytności Władysława Jagiełły w 
Kaliszu w ramach objazdów państwa w rytm 
kalendarza kościelnego. Udział chorągwi kaliskiej 
w bitwie pod Grunwaldem. 

Społeczeństwo stanowe w Polsce Mieszczaństwo kaliskie w późnym średniowieczu 
i na początku nowożytności. 

Sztuka średniowiecznej Europy Przykłady architektury i sztuki gotyckiej w 
Kaliszu. 

Reformacja i kontrreformacja 
religijna w Europie 

Protestanci w Kaliszu. Jezuici w Kaliszu, 
działalność kolegium jezuickiego. 

Kultura odrodzenia w Polsce Przykłady dzieł sztuki renesansowej w Kaliszu. 
Kultura baroku w Rzeczypospolitej Przykłady dzieł sztuki barokowej w Kaliszu. 
Rzeczpospolita w czasach saskich Bitwa pod Kaliszem w 1706 r. 
Kultura oświecenia w 
Rzeczypospolitej 

Działalność szkoły wydziałowej kaliskiej w 
ramach reformy szkolnictwa KEN. 

Sprawa polska w okresie 
napoleońskim 

Powstanie wielkopolskie 1806 r. Ślady po 
czasach napoleońskich w Kaliszu i okolicach 

Ziemie polskie po kongresie 
wiedeńskim 

Położenie Kalisza na mapie Królestwa Polskiego i 
jego znaczenie administracyjne. Klasycystyczna 
rozbudowa miasta. Rozwój przemysłu w Kaliszu i 
okolicach. Działalność polityczna stronnictwa 
kaliszan w sejmie Królestwa Polskiego. 
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Powstanie styczniowe 1863-1864 Udział społeczeństwa kaliskiego w powstaniu 
styczniowym. 

Rewolucja 1905 r. w Rosji i na 
ziemiach polskich 

Strajk szkolny na przykładzie wydarzeń kaliskich. 
Geneza Szkoły Handlowej w Kaliszu – 
poprzedniczki II Liceum Ogólnokształcącego im. 
T. Kościuszki. 

I wojna światowa (1914-1918) – 
działania zbrojne 

Zburzenie Kalisza przez wojska niemieckie w 
sierpniu 1914 r. jako przykład polityki wojennej. 
Skala strat i zniszczeń. 

Początki II Rzeczypospolitej i 
wytyczenie granicy zachodniej 
państwa 

Listopad 1918 r. w Kaliszu i okolicach. Udział 
kaliszan w powstaniu wielkopolskim. Położenie 
Kalisza na mapie II Rzeczypospolitej, 
przynależność administracyjna. 

Niemiecka i radziecka okupacja 
ziem polskich w okresie II wojny 
światowej 

Polityka okupanta niemieckiego wobec ludności 
Kalisza – eksterminacja społeczności żydowskiej, 
egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej, 
niszczenie dorobku kulturalnego, germanizacja 
nazw miejscowych. 

PRL w latach 1976 – 1981. 
Narodziny ruchu „Solidarności” 

NSZZ „Solidarność” w Wielkopolsce południowo 
– wschodniej.  

  
Realizowano następujące formy działań służących upowszechnianiu wiedzy o zabytkach i 
regionie: 

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach regionalnych o tematyce 
historycznej. Coroczny udział w konkursie regionalnym „Wiedzy o Kaliszu i 
regionie kaliskim” organizowanym przez Archiwum Państwowe w Kaliszu.  
Upamiętnienie poległych żołnierzy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich i 
pozostałych poległych w walkach w okresie 1918 – 1921, pochodzących z Kalisza, 
poprzez zapalenie zniczy i ozdobienie grobów w dniu 10 listopada 2011 r. 
Uczestnictwo w sesjach popularno-naukowych o tematyce historycznej: 

-„Kaliskie kamienie milowe – wybrane problemy” z dziejów miasta – 
konferencja popularnonaukowa, organizator kaliski oddział PTH i 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 20 września 2011 r., uczestniczyło 7 
uczniów. 
- Promocja XXXVII tomu „Rocznika Kaliskiego” połączona z konferencją 
popularnonaukową – 2.12.2011 r., uczestniczyło 16 uczniów. 

Przygotowanie programu zajęć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, 
wprowadzenie elementów wiedzy o Kaliszu i jego zabytkach.  
Elementy wiedzy o Kaliszu włączane na lekcjach historii, wiedzy o kulturze-
realizacja problematyki– tematy dotyczące dorobku kulturowego Polski w różnych 
epokach, np.: 
- Kultura Polski średniowiecznej 
- Kultura odrodzenia w Polsce 
- Kultura baroku w Polsce 
- Przemiany oświeceniowe w Rzeczpospolitej 
- Kultura polska w XIX wieku 
- Nauka i kultura II Rzeczpospolitej 
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- Kultura polski powojennej Kaliszanie w walce o niepodległość 1914-1920 
- uczniowie i wychowankowie „Kościuszki” w powstaniu warszawskim 
Wojciech Dyśko (jako członek zarządu) i Piotr Mydlach (jako sekretarz zarządu), 

Violetta Słupianek (przewodnicząca komisji rewizyjnej) biorą udział w pracach Polskiego 
Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu. Organizacja ta zajmuje się niemal 
wyłącznie badaniem i propagowaniem historii regionalnej, między innymi w postaci 
prelekcji oraz konkursów dla młodzieży (w tym roku organizowany jest konkurs wiedzy o 
powstaniu styczniowym). W niektórych przedsięwzięciach uczestniczą także uczniowie II 
LO. Udział we wszystkich rajdach organizowanych przez PTTK w Kaliszu (miejsca 
medalowe).   

 
III LO im. Mikołaja Kopernika 
 
 Wprowadzenie elementów wiedzy o Kaliszu i jego zabytkach np. na lekcji historii 
poprzez organizowanie lekcji muzealnych  na temat pradziejów Kalisza i okolic, Kalisza 
średniowiecznego, czy zburzenie Kalisza na początku I wojny światowej. 

Udział w Konkursie na prace ba konkursie na praca dawcze  Historia i kultura 
Żydów Polskich, np: praca badawcza „Działalność Kaliskiego Komitetu Żydowskiego 
(1945-1950) Przyczynek do historii kaliskich Żydów po II wojnie światowej”.  

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze "Kopernikowcy" (opiekun - Monika 
Michalska  III  jest organizatorem  rajdu "Bursztynowym Szlakiem". Odbyły się już trzy 
edycje (wrzesień - październik 2010-2012). Zabawa cieszy się ogromnym powodzeniem, 
co roku bierze w niej udział ok. 300 uczniów z kaliskich i podkaliskich szkół: 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach imprezy uczestnicy 
mierzą się z krzyżówkami, quizami i zadaniami dotyczących historii Kalisza i zabytków 
(bazyliki, teatru, starostwa, domku parkowego, zniszczonych rzeźb parkowych, 
cmentarza żołnierzy radzieckich itd). Konkursy tematycznie związane są również ze 
starożytnym szlakiem bursztynowym. Trasa rajdu przebiega zwyczajowo przez Park 
Miejski ( tam odbywa się część konkursów), Wałem Piastowskim, przez Ogródek 
Jordanowski aż do rezerwatu Archeologicznego Zawodzie. Finałowe rozgrywki  
konkursowe  pozwalają  zwiedzać  i poznawać  poszczególne obiekty znajdujące się na 
terenie rezerwatu. Ponadto: 

 18 kwietnia 2012. -3 .Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu "Gdzie  dziewczęta z 
tamtych lat". Otwarcie wystawy poświęconej wielowyznaniowym i 
wielokulturowym tradycjom Gimnazjum Żeńskiego i Żeńskiego Gimnazjum im. 
Anny Jagiellonki w latach 1866-1939.„Młodzieżowe organizacje żydowskie w 
przedwojennym Kaliszu" – mgr Magdalena Kozłowska  ( koordynator S. 
Przygodzki ) 
25 września 2012-  20.Europejskie Dni Dziedzictwa "Śladami codziennych 
wędrówek kaliszan" - gra uliczna dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych (koordynator   S. Przygodzki ). Zakończenie imprezy: quiz 
dla uczestników oraz wykład Sławomira Przygodzkiego, nauczyciela III LO: 
"Zabawy przyjemne i pożyteczne . O sztuce spędzania wolnego czasu w XIX w." 
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28 września 2012- 20 .Europejskie Dni Dziedzictwa - Konkurs na pracę 
badawczą dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w trzech 
wiodących tematach (koordynator – Anna Marciniak): 

1. Weekend sprzed lat ... 
2. Gdy nie było Internetu i dyskotek ... 
3. Tajniki kuchni - czyli z przepisów naszych prababek. 

 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego  
 

Przykładowe treści z zakresu historii regionalnej uwzględniane w ramach bieżącej 
pracy dydaktycznej w zakresie przedmiotu historia  opracowane przez Pawła Pawlaczyka. 
 
Temat z historii Problematyka z zakresu wiedzy o Kaliszu 

Początki państwa 
polskiego 

Kalisz jako ważny gród piastowski. 

Rozbicie dzielnicowe Mieszko Stary i jego związki z Kaliszem. 

Lokacje miast Lokacja Kalisza 

Kazimierz Wielki Związki Kazimierza Wielkiego z Kaliszem. Pokój kaliski. 

Kontrreformacja w Polsce Kolegium jezuickie w Kaliszu. 

Potop Kalisz w czasie potopu. 

Czasy saskie. Bitwa pod Kaliszem. 

II rozbiór Polski. Kalisz pod pruskim panowaniem. 

Księstwo Warszawskie. Kalisz stolicą departamentu. 

Królestwo Polskie 1815-
1830. 

Działalność braci Niemojowskich 

Działalność patriotyczna 
w latach 1831-1845. 

Związki z Kaliszem Artura Zawiszy. 

Nieudane powstanie w 
1846 r. 

Związki z Kaliszem Ludwika Mierosławskiego. 

Powstanie styczniowe. Kalisz w powstaniu styczniowym. 

Przemiany społeczno –
gospodarcze na ziemiach 
polskich w II poł. XIX w. 

Uprzemysłowienia Kalisza. 

Królestwo Polskie 1904-
1908. 

Strajk szkolny w Kaliszu. 

I wojna światowa. Spalenie Kalisza. 

Sprawa polska w czasie I 
wojny światowej. 

Internowanie legionistów w Szczypiornie. 

Ustalenie zachodniej 
granicy II Rzeczpospolitej. 

Udział kaliszan w powstaniu wielkopolskim. 
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Wojna polsko-
bolszewicka. 

Internowanie żołnierzy Petlury w Szczypiornie.  
Wizyta w Szczypiornie Józefa Piłsudskiego. 

Ziemie polskie pod 
okupacją niemiecką. 

Kalisz pod okupacją niemiecką. 

Front wschodni 1943-45. Zajęcie Kalisza przez Armię Czerwoną. 

Marzec 1968. „Wojna kokosza”  o. Stefana Dzierżka. 

Polska pod rządami 
Edwarda Gierka. 

Kalisz stolicą województwa. 

Narodziny opozycji 
demokratycznej. 

Działalność Bogusława Śliwy. 

Stan wojenny. Działalność o. Stefana Dzierżka. 

Front wschodni 1943-45. Zajęcie Kalisza przez Armię Czerwoną. 

Marzec 1968. „Wojna kokosza”  o. Stefana Dzierżka. 

Polska pod rządami 
Edwarda Gierka. 

Kalisz stolicą województwa. 

Narodziny opozycji 
demokratycznej. 

Działalność Bogusława Śliwy. 

 
W ramach zajęć wiedzy o kulturze prowadzone są zajęcia poświęcone tematyce kultury 
regionalnej. 
Uczniowie klas pierwszych przygotowują prezentacje na jeden z wybranych tematów: 

- wyjątkowe miejsca lub zabytek mojej miejscowości, 
- postać historyczna związana z regionem, 
- historia Kalisza i okolic 

 
Młodzież IV L O  w październiku 2011r. uczestniczyła w grach ulicznych dotyczących 
historii średniowiecznego Kalisza. Uczniowie szkoły sprawują opiekę nad  obeliskiem  
Legionistów Polskich znajdującym się przed budynkiem szkoły, uczestniczą w 
uroczystościach rocznicowych upamiętniających ofiary I wojny światowej. Dr Marek 
Kozłowski, historyk  prowadzi regularne prelekcje tematycznie związane z historią miasta  
i jego mieszkańcami.  
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 
 
Podjęto następujące działania: 
Zwiedzanie wystaw stałych w Okręgowym Muzeum Ziemi Kaliskiej „Z  

   pradziejów Kalisza i okolic”, „Z dziejów Kalisza” 
Ukończenie studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze przez dwóch  

   nauczycieli (rusycystkę i polonistę) 
Lekcja  muzealna „Wczesnośredniowieczny Kalisz” 
”Perły baroku”- zwiedzanie kościoła pobernardyńskiego  (OO. Jezuitów) 
Udział w prelekcji „Zwyczaje i obrzędy Żydów Polskich”  w ramach I Kaliskiego 
Forum Kultury Humanistycznej: 
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 III Dni Kultury Żydowskiej – udział w wykładzie – prezentacji   
  mgr M.     Chrzanowskiej „Współczesne zwyczaje i tradycje żydowskie” 

Udział w Pikniku Historycznym w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu   
 „Piastowski Kalisz” 

    Udział w Kaliskiej Sesji Starożytniczej Kalisia – Keltoi 
Udział w wykładzie mgr H. Marcinkowskiej „Zagłada kaliskich Żydów” 
zorganizowanym przez Towarzystwo Historyczne        im. S. Roweckiego „Grota” 
Patronat nad zabytkowymi grobami – porządkowanie grobów        i zapalenie  
zniczy na Cmentarzu Miejskim, Luterskiej Górce   i Cmentarzu Prawosławnym na 
kaliskiej Rogatce Wrocławskiej 

Ukończenie kursu przewodników terenowych po Południowej Wielkopolsce 
przez nauczyciela wychowania fizycznego  
Problematyka ochrony dóbr kultury omawiana jest  na lekcjach wiedzy o 
kulturze i edukacji dla bezpieczeństwa (ww. treści zawarte są w Podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół z dn. 23 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 4 poz. 17) 
 Problematyka regionalna omawiana jest podczas lekcji historii w ramach 
realizacji ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna” (Piastowski Kalisz, lokacja 
miasta, „Statut kaliski” Bolesława Pobożnego z 1264r., pokój z Krzyżakami w 
Kaliszu z 1343r., zabytki z czasów Kazimierza Wielkiego, szkolnictwo jezuickie, 
bitwa pod Kaliszem w 1706r., Kalisz w Księstwie Warszawskim, Kalisz podczas 
zaborów, rozwój przemysłu w Królestwie Polskim, klasycyzm w Kaliszu, Kalisz w 
czasie powstań narodowych, sławni kaliszanie, Kalisz podczas I wojny światowej, 
obóz legionistów w Szczypiornie, Kalisz wielonarodowy, Kaliska Linia Maginota, 
Kalisz podczas okupacji hitlerowskiej)  oraz języka polskiego. 

 
 
     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
 
  W szkole w l.2011-2012 prowadzone były lekcje wychowawcze dotyczące ochrony 
dziedzictwa narodowego, znajomości polskich zabytków na liście UNESCO oraz 
pogadanki z uczniami o zabytkowym charakterze miasta Kalisza oraz  lekcje dotyczące 
problematyki renowacji i konserwacji zabytków w ramach programu nauczania 
przedmiotu Renowacja Elementów Architektury. Dodatkowo prowadzono zajęcia w 
terenie zapoznające uczniów z zabytkową zabudową Kalisza.  (m.in. zajęcia w Kaplicy 
Męki Pańskiej w kościele franciszkanów w Kaliszu).  

W ramach zajęć z Renowacji Elementów Architektury (wrzesień 2011 r.). 
zrealizowano renowację figury przydrożnej Matki Boskiej w Niedźwiadach. Zakres prac 
obejmował: wypełnienie ubytków i przemalowanie cokołu, usunięcie porostów z 
kamiennej tablicy pamiątkowej oraz zaimpregnowanie jej środkiem przeciwgrzybicznym, 
oczyszczenie figury z resztek warstw malarskich, usunięcie rdzy i zaimpregnowanie 
nimbu, rekonstrukcja palca, ponowne pomalowanie figury. W ramach zajęć z przedmiotu 
Renowacja Elementów Architektury (wrzesień-październik 2012 r.) sporządzono 
dokumentację fotograficznej, opisowej i pomiarowo-rysunkowej macew na cmentarzu 
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żydowskim w Kaliszu.  Uczniowie klasy Technikum Architektury Krajobrazu w ramach 
miesięcznych praktyk zawodowych wykonywali prace porządkowe w Parku Miejskim w 
Kaliszu. 

W związku z  nadaniem  szkole    imienia patrona organizowana była dla 
młodzieży   gra    miejska „Śladami    Kazimierza Wielkiego”, w której uczestniczyła każda 
z klas ZSP Nr 2.  

Uczniowie uczestniczą  w wykładach dot. historii i sztuki w Kaliszu, np. dr Iwony 
Barańskiej. 
 Coroczne organizowanie wraz z PTTK w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków (18 kwietnia) „Rajdu po zabytkach” dla młodzieży szkół kaliskich i 
powiatowych. Uczniowie Liceum Plastycznego pełnią rolę przewodników wycieczek 
(koordynator z ramienia szkoły: nauczycielka renowacji elementów architektury i historii 
sztuki: dr Joanna Bruś-Kosińska). 
 
Zespół Szkół Ekonomicznych 
 
W szkole przeprowadzono działania obejmujące: 

Wycieczki  po Kaliszu w ramach realizacji ścieżki regionalnej – uczniowie kl. 
II Wycieczki „ Śladami Patrona” – uczniowie kl. I 

-  tablica pamięci przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
-  Skwer Inwalidów Wojennych 
-  Izba Pamięci Patrona przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu 
-  Kościół Garnizonowy 

Realizacja tematyki dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach 
lekcji historii, geografii, języka polskiego 
Realizacja działu „ Mój region i jego promocja” oraz „ Zabytki mojego 
regionu” w ramach GDDW – uczniowie kl. II  
Opieka nad „ Dębem Pamięci” posadzonym w ramach działań  „ Katyń – 
ocalić od zapomnienia. 
Opieka nad tablicą ufundowaną przez Koło Absolwentów przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych upamiętniającą wysiedlenie Polaków w latach 1940-1941 z terenu 
Kalisza 

 

Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych 

Nauczyciele wiedzy o kulturze i historii zorganizowali dla uczniów klas I i II 
konkurs wiedzy o Kaliszu i jego zabytkach pt „Kalisz – moja mała ojczyzna” 
(marzec 2012r.) 
Nauczyciele historii zorganizowali dla uczniów klas I wycieczkę po Kaliszu, w 
czasie której młodzież zwiedzała główne zabytki miasta (maj 2012r.) Ratusz, Park 
Miejski, Teatr im. W. Bogusławskiego, 
Nauczyciele j. polskiego zorganizowali dla uczniów klas II i III wycieczkę po 
dawnych Kaliskich cmentarzach i ich zabytkach, 
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Nauczyciele j. polskiego wielokrotnie organizowali wycieczki na Zawodzie, 
gdzie uczniowie mogli zobaczyć Kościół św. Wojciecha oraz pokazy dawnych 
rzemiosł, 
Dla uczniów klas III zorganizowano wycieczkę  „Śladami kaliskich Żydów”, 
Młodzież z klas II uczestniczyła w wykładzie i wycieczce  poświęconym 
Wandzie Karczewskiej – wybitnej postaci Kalisza,  
Nauczyciele WOS-u wielokrotnie na zajęciach podejmowali tematy dotyczące 
dziedzictwa  kulturowego Kalisza, 
Uczniowie sprawują opiekę nad grobem patrona szkoły ks. Józefa 
Sieradzana, gdzie na bieżąco wykonywane są prace porządkowe. 

 

Zadanie 2. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli i 
osób działających w sferze upowszechniania dziedzictwa kulturowego.  
 Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z 
zapotrzebowaniami zostały przekazane do jednostek oświatowych, szczegółowego ich 
podziału dokonali dyrektorzy szkół.  Termin składania sprawozdań dla szkół ze sposobu 
wydatkowania tychże środków upływa z dniem 31 marca każdego roku.  
 
Zadanie 3. Wprowadzenie i systematyczne uzupełnianie na stronie 
internetowej miasta zakładki Kalisz wielokulturowy i wielowyznaniowy.  
 Celem projektu, realizowanego przez Miasto Kalisz na stronie www.kalisz.pl w 
formie zakładki Kalisz wielokulturowy i wielowyznaniowy jest popularyzacja 
dziejów naszego miasta poprzez ukazanie procesu kształtowania się wielokulturowego i 
wielowyznaniowego oblicza Kalisza, w którym ogromne bogactwo życia społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego wynika z owej różnorodności. Każda część zakładki 
poświęcona jest danej mniejszości, ukazując jej wkład w rozwój miasta; każda z tych 
części jest też bogato ilustrowana reprodukcjami rycin i fotografii archiwalnych i 
współczesnych miejsc oraz osób z nią związanych. Przyjęto, że takie opracowanie, 
promując wartości dialogu międzykulturowego, umożliwi także wirtualny spacer 
wielokulturowymi ścieżkami Kalisza, a zakładka będzie systematycznie wzbogacana i 
uzupełniana o nowe treści, związane z pielęgnowaniem tradycji wielokulturowości.  
W 2011 r. nie dokonywano  zmian i uzupełnień do zakładki. W 2012 r. zakładka Kalisz 
Wielokulturowy – w części dotyczącej kaliskiej społeczności żydowskiej uzupełniona 
została  
o relacje i fotografie z przebiegu przedsięwzięć przygotowanych w ramach 3 Dni Kultury 
Żydowskiej w Kaliszu. 
 
Zadanie 4. Stałe zamieszczanie na stronie internetowej miasta bieżących 
informacji dotyczących dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kalisza.  

W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do informacji dot. dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego Kalisza na stronie internetowej www.kalisz.pl można 
znaleźć następujące działy:  

w zakładce Nasze miasto wydzielone zostały części pt. Historia Kalisza 
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oraz Kalisz na bursztynowym szlaku,  
w zakładce Kalisz dla turystów – wirtualny spacer znalazła się 
wirtualna prezentacja najważniejszych zabytków miasta z historycznym opisem,  

ponadto na stronie www.kalisz.pl zamieszczony został rejestr i spis zabytków 
miasta Kalisza,  

można tam znaleźć Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na l. 
2009-2012,  

dostępne są też informacje o środkach finansowych zaplanowanych w 
budżecie Kalisza – miasta na prawach powiatu na dany rok na realizację zadań z 
zakresu ochrony i opieki nad zabytkami,  

informacje o pracach remontowych i konserwatorskich prowadzonych przez 
Miasto Kalisz przy obiektach zabytkowych,  

informacje o dotacjach udzielanych z budżetu Miasta na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru, obiektach i zakresie zrealizowanych prac,  

programy cyklicznych przedsięwzięć związanych z dziedzictwem kulturowym 
Kalisza – Święto Miasta Kalisza, Biesiady Piastowskie, Europejskie Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, Dzień Ochrony Zabytków oraz informacje o przebiegu 
ww. imprez,  

informacje o konferencjach i sympozjach naukowych oraz popularno-
naukowych organizowanych na terenie miasta, a dotyczących dziedzictwa 
historyczno-kulturowego oraz informacje o ich przebiegu,  

informacje o wystawach i plenerowych ekspozycjach,  

informacje o publikacjach i wydawnictwach książkowych poświęconych 
środowisku kulturowemu i tradycjom miasta.  
W 2011 r. Miasto zadbało także o stworzenie przejrzystego systemu wizualizacji, 

szczególnie stron WWW, a także kolorystyki materiałów reklamowych podczas imprez 
rekreacyjno-sportowych i społeczno-kulturalnych, koordynowanych przez Urząd Miejski, 
Centrum Informacji Turystycznej i inne podmioty.  
 
Zadanie 5. Dążenie do zainstalowania w Kaliszu infokiosków na zlecenie 
samorządu.  
 23 maja 2011 r.  w obecności władz samorządowych, zostały oficjalnie 
uruchomione       w naszym mieście infokioski.  Na terenie całego województwa pojawiło 
się ich 46, z czego najwięcej - bo aż 10 w Kaliszu.  
 Instalacja infokiosków to część projektu „System Informacji Turystycznej                               
w Wielkopolsce” realizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w 
partnerstwie  z samorządami województwa wielkopolskiego. Jest on współfinansowany 
przez Unię Europejską      z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  
 Infokioski zapewniają szybki dostęp do bogatego zasobu wiedzy o ofercie 
turystycznej regionu - bazie noclegowej i gastronomicznej, zabytkach, szlakach 
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turystycznych, zbliżających się imprezach. Informacje będą dostępne w polskiej, 
angielskiej i niemieckiej wersji językowej. Dzięki zintegrowaniu wszystkich urządzeń 
poprzez System Informacji Turystycznej (SIT) użytkownik       w    Kaliszu zyska  zarówno 
do bazy obiektów z najbliższej okolicy, jak również z całej Wielkopolski. 
 Urządzenia te posiadają też szereg funkcji dodatkowych. Wyposażono je w 
Internet         i kamerę. Dzięki temu turysta może wysłać najbliższym wirtualną pocztówkę 
z Wielkopolski oraz krótkie filmy. Ponadto, bezprzewodowa sieć Wi-Fi jest dostępna w 
promieniu co najmniej 10 m wokół każdego infokiosku. Ciekawostką jest możliwość 
odczytu kodów QR . Kod QR zawiera link do strony internetowej, którą można otworzyć 
na dowolnym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu. Jedyne, czego potrzebuje 
użytkownik to funkcja wykonywania zdjęć oraz aplikacja do odczytu kodu QR, jaką 
można ściągnąć z portalu www.wielkopolska.travel.                                                 
 Każdy infokiosk oprócz tzw. aktualności, czyli tego co dzieje się na bieżąco w 
danym mieście, zawiera też mnóstwo informacji praktycznych dotyczących m.in. szlaków 
turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej, zabytków czy terenów rekreacyjnych. 
 Urządzenia posiadają także pewne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie mają zainstalowany syntezator mowy oraz klawiaturę z alfabetem Braille'a. 
Dodatkowo, infokioski wewnętrzne wzbogacono o opcję regulacji wysokości. 
 Obecnie urządzenia stoją na ulicach szesnastu miejscowości. Docelowo mają 
pokryć całą Wielkopolskę. Koszt całego projektu to 1,65 mln złotych. 900 tysięcy złotych 
stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycję 
na terenie Kalisza wsparł finansowo lokalny samorząd.  
  
Infokioski zlokalizowane zostały w Kaliszu w następujących punktach: 

obok Ratusza, na Głównym Rynku, 

przed budynkiem dworca PKP, obok nowo powstającej Galerii Amber,  

pomiędzy halą widowiskowo-sportową Winiary-Arena, basenem Delfin, 
sztucznym lodowiskiem  przy ul. H. Sawickiej 22–24,  

przy Sanktuarium św. Józefa , na Pl. św. Józefa 7  

przy ul. Górnośląskiej 10 (kawiarnia „Karafka” – redakcja „Ziemi Kaliskiej”),  

przed budynkiem Wydziału Pedagogiczno Artystycznego UAM w Kaliszu, ul. 
Nowy Świat 28-30,  

na ul. Sportowej przy Aquaparku 

przy Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu – na parkingu,  

na Pl. Bogusławskiego przy Teatrze,  

na ul. Poznańskiej w okolicach kampusu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej.  
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                                       Uroczyste odsłonięcie infokiosku przy Teatrze im.W.Bogusławskiego 
                                                               Fot. Joanna Marciniak / Juliusz  Kowalczyk 

 
  

W 2012 r. koszty związane z utrzymaniem infokiosków  w wysokości 18.598 zł poniosło 
Miasto Kalisz ( ze środków w dyspozycji KPM). 
 
Zadanie 6. Przyznawanie Złotych Certyfikatów dla placówek oświatowych 
przygotowujących dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  
 Ze względu na szereg innych inicjatyw realizowanych przez jednostki oświatowe, 
przygotowujących dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze, nie 
zrealizowano pomysłu przyznawania „Złotych Certyfikatów”. 
 
Zadanie 7. Współorganizacja różnorodnych, ogólnodostępnych 
przedsięwzięć (konferencje, sesje popularno-naukowe, rajdy), 
popularyzujących dziedzictwo kulturowe oraz potrzebę jego ochrony.  
 Kaliski samorząd wspiera organizacje organizowanych corocznie Europejskich 
Dni Dziedzictwa, celem których jest upowszechnianie wiedzy dziedzictwie historyczno-
kulturowym . W 2011r. Miasto – wspólnie z różnymi stowarzyszenia i instytucjami 
naukowo-badawczymi –uczestniczyło w organizacji ogólnodostępnych przedsięwzięć 
służących popularyzacji dziedzictwa kulturowego i jego ochrony.  
1.Konferencję  popularno-naukową w ramach 19.Europejskich Dni 
Dziedzictwa  „Kaliskie Kamienie Milowe – wybrane problemy”- 20 września 
2011 r. (Miasto Kalisz- koordynacja Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu 
oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Koło w Kaliszu. Dofinansowanie Konferencji 
przez Miasto wyniosło  598 zł ) 
2. W dniach 29-30 września 2011 r. Kalisz gościł uczestników Konferencji naukowej 
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„Województwo Kaliskie w XVI w.” pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Kalisza Janusza Pęcherza. 
Organizatorami tego przedsięwzięcia była Pracownia Atlasu Historycznego w Instytucie 
Historii PAN w Warszawie z prof. IH PAN Krzysztofem Chłapowskim- redaktorem tomu 
Atlasu „Województwo kaliskie w XVI w.” oraz  dr Markiem Słoniem – kierującym 
Pracownią Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz Miasto Kalisz. 
Podczas dwudniowego sympozjum, wybitni naukowcy omawiali różnorodne kwestie 
dotyczące tematyki województwa kaliskiego w XVI wieku. Dyskutowali nad topografią 
miasta, rozwojem osadnictwa czy strukturach kościelnych. Konferencja dofinansowana 
została przez Miasto Kalisz w ramach mecenatu nad kulturą ( kwota 2 480 zł). 
 

 Zadanie 8. Propagowanie tradycji wielokulturowości i wielowyznaniowości 
Kalisza poprzez współorganizację imprez i przedsięwzięć adresowanych do 
szerokiego kręgu odbiorców.  

 W 2011 r. w okresie od mają do końca września, w każdy wtorek w godzinach 
10.00-17.00, na zlecenie Miasta Kalisza ze środków będących w dyspozycji Wydziału 
Kultury i Sztuki, Sportu       i Turystki, Pani Halina Marcinkowska realizowała na terenie 
cmentarza żydowskiego przy ul. Podmiejskiej autorski program upowszechniania wiedzy   
o dziejach i tradycji kaliskiej społeczności żydowskiej. Działanie te wpisują się w 
przedsięwzięcia  kaliskiego samorządu skierowane na pielęgnowanie historycznej 
wielokulturowości naszego Miasta. 
 Z bogatej wiedzy opiekuna cmentarza  korzystały  osoby indywidualne, szkolne 
grupy       w ramach lekcji muzealnych, studenci, a  także turyści  z kraju i zagranicy. W tej 
ostatniej grupie znaleźli się goście z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Australii, Słowacji, 
Ukrainy, Belgii i Francji, były też  osoby posiadające kaliskie korzenie.  
 Odwiedzający mogli wysłuchać wykładów poświęconych dziejom kaliskiej 
społeczności żydowskiej, jej zwyczajom i tradycjom, historii cmentarza, mieli także okazję 
do zapoznania się      z ekspozycją historyczną mieszczącą się w Domu Pamięci (d. Domu 
Przedpogrzebowym)   i  zwiedzania cmentarza.  Działania popularyzatorskie, realizowane 
na terenie żydowskiej nekropolii  w Kaliszu,  w pisały się także w projekt „Tikkun – 
Naprawa”, który powstał we współpracy Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz 
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Jego  celem jest zachowania wybranych 
zabytków dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Przystąpiło do niego  55 jednostek 
penitencjarnych, a prowadzony był w dwóch etapach. Pierwszy z nich stanowiły działania 
edukacyjne, przybliżające tematykę historii współistnienia Żydów  i Polaków na terenach 
dawnej Rzeczypospolitej. W maju,  czerwcu, wrześniu, październiku - w ramach 
programu „TIKUN – Naprawa” skazani z oddziału zewnętrznego Zakładu Karnego  Kalisz 
Oddział w Szczypiornie, wysłuchali wykładów Pani H. Marcinkowskiej na temat historii 
kaliskiej społeczności żydowskiej oraz  świąt żydowskich. 
 W ramach 19. Dni Dziedzictwa Europejskiego,  w dniu 20 września 2011r. 
Dom Pamięci gościł uczestników konferencji  popularnonaukowej pn. „Kaliskie Kamienie 
Milowe – wybrane problemy”, a wystąpienie p. H.Marcinkowskiej poświęcone zostało 
Statutowi Kaliskiemu jako jednemu z najistotniejszych wydarzeń w dziejach 
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współistnienia polsko- żydowskiego       w okresie I Rzeczpospolitej. Towarzystwo Opieki 
nad zabytkami Oddział w Kaliszu  W ramach  19. EDD w przygotowało  Spacer 
„Szlakiem kaliskich mniejszości narodowych i religijnych”. 
              W dniu 24.09.2011r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Koło w Kaliszu 
zorganizowało wycieczkę miejską szlakiem mniejszości narodowych i religijnych żyjących 
niegdyś w Kaliszu. Jej trasa  wiodła poprzez miejsca nierozerwalnie związane z kaliskimi 
mniejszościami narodowymi i wyznaniowymi. 
                  Wycieczka rozpoczęła się na cmentarzu ewangelickim. Następnie  trasa spaceru 
prowadziła na cmentarz prawosławny. Ulicą Śródmiejską uczestnicy spaceru przeszli  na 
teren dawnej dzielnicy żydowskiej.  Kolejnym etapem wędrówki po mieście, były miejsca 
związane z kaliskimi ewangelikami. Dalej trasa wycieczki prowadziła  do zabytkowej 
cerkwi prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła, gdzie   oczekiwał Proboszcz  ks. 
Mirosław Antosiuk. Począwszy od godziny 15.00 uczestnicy zwiedzali cmentarz żydowski 
przy ul. Podmiejskiej.  
 Łącznie z działań przygotowanych w ramach programu upowszechniania wiedzy o 
dziejach i tradycji kaliskiej społeczności  żydowskiej 879 osób. 

Upowszechnianiu idei wielokulturowości służyły w l.2009-2010 liczne 
przedsięwzięcia, których adresatem było jak najszersze grono odbiorców. Należały do 
nich:  
realizacja projektu Kalisz wielokulturowy i wielowyznaniowy w formie zakładki 
na stronie www.kalisz.pl (szczegółowo omówiona w Zadaniu 3 niniejszego Celu, s. 
67.),  

współorganizacja z PTTK O/Kalisz zabawy miejskiej Śladami kultur Kalisza.  
W dniach 24 marca - 16 maja 2012r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza 

zorganizowane zostały  3.Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu. Przedsięwzięcie to 
posiadało bogaty i różnorodny program, który ukazuje jak ciekawa  i inspirująca jest 
kultura żydowska. 
Realizacja tego zadania powiązana jest z realizacją zadań omówionych w Celu 5 

Zadaniu 4 oraz Celu 6 Zadaniu 3 niniejszego Sprawozdania (str. 74; str.94-97).  
 
Zadanie 9. Propagowanie idei społecznych kwest przeznaczonych na 
ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy.  
 Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. 
Stanisława Graevego, przy udziale Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza im. prof. 
Jerzego Rubińskiego, począwszy od 2001 r. corocznie organizuje w dniu 1 listopada 
publiczną zbiórkę pieniędzy, z której dochód przeznaczony jest na ratowanie 
zabytkowych kaliskich cmentarzy. Miasto Kalisz od początku wspiera to przedsięwzięcie 
merytorycznie i organizacyjnie. Istotną rolę pełni tutaj możliwe najszersze 
upowszechnianie wśród kaliszan samej idei wspólnej troski o dziedzictwo minionych 
pokoleń, jakim są zabytkowe nekropolie. Na stronie www.kalisz.pl zamieszczane są apele 
informujące o kolejnych kwestach. Stanowią one zaproszenie kierowane do kaliszan, aby 
włączyli się w to przedsięwzięcie zarówno jako kwestarze, jak i poprzez datek wrzucony 
do puszki podczas zbiórki w dniu 1 listopada. Corocznie kwesta poprzedzona jest także 
konferencją prasową z udziałem przedstawicieli organizatorów, Urzędu Miejskiego oraz 
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Wiceprezydenta Miasta, merytorycznie odpowiedzialnego za zadania z zakresu kultury. 
Każdorazowo podczas takiej konferencji prasowej przekazywane są informacje o 
wytypowanym obiekcie, na konserwację którego przeznaczona będzie w danym roku 
zbiórka, a także prezentowane są identyfikatory kwestarzy.  

Każdego roku początkach grudnia, w obecności mediów, odbywa się uroczyste 
podsumowanie zbiórki. Podczas spotkania w kaliskim ratuszu z udziałem przedstawicieli 
organizatorów oraz Wiceprezydenta, podawane są informacje o środkach pozyskanych 
podczas  kwesty, wykorzystaniu dotychczas zebranych funduszy, a  wolontariusze 
otrzymują pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za wsparcie tego szczytnego 
przedsięwzięcia oraz drobne upominki ufundowane przez stowarzyszenie Wszystko dla 
Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego. Relacje z tego spotkania zamieszczane są na 
stronie www.kalisz.pl.  
 
Zadanie 10. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej pozytywnych 
działań konserwatorskich i remontowo-budowlanych przy obiektach i 
przestrzeniach zabytkowych.  
 Na stronie www.kalisz.pl na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące prac 
remontowo-konserwatorskich prowadzonych przez Miasto Kalisz przy obiektach 
zabytkowych, które stanowią własność komunalną lub pozostają w zarządzie jednostek 
podległych, a także o efektach działań właścicieli, którzy uzyskali dotacje z budżetu 
Kalisza – miasta na prawach powiatu, na przeprowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych.  
 Ponadto Miasto informuje na swojej witrynie internetowej o działaniach 
podejmowanych przez inne podmioty.  
 
 
 

Cel 11. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁAŚCICIELAMI I DYSPONENTAMI 
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W CELU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ W OPIECE NAD ZABYTKAMI. 
 
 
Zadanie 1. Bieżące zamieszczanie na stronach internetowych miasta 
dostępnych samorządowi informacji dotyczących możliwości pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych, ułatwiających właścicielom i 
zarządcom obiektów zabytkowych terminowe i prawidłowe składanie 
stosownych wniosków.  
 W celu ułatwienia właścicielom i zarządcom zabytków wpisanych do rejestru 
zabytków dostępu do aktualnych informacji o możliwościach aplikowania o zewnętrzne 
środki finansowe na prowadzanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych oraz terminowego       i prawidłowego składania wniosków o udzielenie 
dotacji, Miasto Kalisz zamieszcza na swojej witrynie internetowej bieżące informacje 
dotyczące podmiotów uprawnionych do udzielania dotacji, programach, terminach 
naboru wniosków oraz wszelkie inne dane, które pozwolą właścicielom i zarządcom 
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zgromadzić wymagane dokumenty i sporządzić wniosek.  
 Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego przygotowywało notatki prasowe 
dotyczące ogłoszenia konkursów na prace remontowe, konserwatorskie obiektów 
zabytkowych. Informacje te zostały opublikowane na stronie internetowej www.kalisz.pl 
w zakładce Aktualności oraz w zakładce Organizacje pozarządowe. Informacje o tych 
konkursach znajdowała się również     w    opracowywanych przez Biuro Kalendariach.  
 W 2011 r. nie zostały udzielone żadne dotacje na prace przy obiektach 
zabytkowych z terenu miasta Kalisza z budżetów: Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Województwa Wielkopolskiego Wojewódzkiego, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 Natomiast w 2012 r. Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha i Stanisława z 
siedzibą przy  ul. Kolegialnej 2 w Kaliszu uzyskała dotacje z budżetów 
:Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15 000 zł na prace remontowo-
konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła św. Wojciecha i Stanisława (ob. 
Garnizonowego) - osuszenie ściany fasady oraz  Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w wysokości 15 000 zł na prace remontowo-konserwatorskie 
fasady pojezuickiego kościoła św. Wojciecha i Stanisława (ob. Garnizonowego) - 
konserwacja  piaskowcowego portalu w wysokości ( całość prac 207 063 zł     - dotacja z 
budżetu Miasta Kalisza w wysokości 177 063 zł.). 

 

Zadanie 2. W miarę możliwości organizacyjnych Urzędu doradztwo w 
pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na zachowanie i utrzymanie obiektów 
zabytkowych.  
 W WKST wydzielone jest stanowisko jednoosobowe ds. ochrony zabytków, 
którego pracownik w miarę możliwości,  stara się udzielić niezbędnych informacji i 
wyjaśnień właścicielom i zarządcom obiektów zabytkowych, zwracającym się z prośbą o 
pomoc. Często podstawową kwestią jest sprawdzenie, czy dany zabytek spełnia kryterium 
określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. czy obiekt lub zespół 
obiektów wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków.   
 Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego prowadzi doradztwo w zakresie 
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym również w zakresie zachowanie i 
utrzymywanie obiektów zabytkowych. Doradztwo udzielne jest wg. potrzeb i zgłoszeń 
interesantów . 
 W  grudniu 2012 r. BOIPS przeprowadziło warsztaty szkoleniowe  pn. „ABC 
wypełniania i rozliczania ofert realizacji zadania publicznego dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych”. Ich celem było omówienie prawidłowego sposobu 
wypełniania ofert i sprawozdań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego 
zadania. Ponadto wyjaśnione zostały najczęstsze wątpliwości  
i błędy pojawiające się przy wypełnianiu dokumentów ofertowych.  
 Ponadto BOIPS wraz z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości pracuje nad 
założeniem wniosku aplikacyjne wspierającego kaliskie organizacje pozarządowe.  Celem 
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projektu jest utworzenie „Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu” dającego 
profesjonalne i bezpłatne wsparcie w formie szkoleń i doradztwa m in. z zakresu 
tworzenia projektów, zarządzania projektem i rozliczania projektów, finansów i prawa, a 
także wsparcie infrastrukturalne. Planowany termin zadania: maj - grudzień 2013 r. 
 Zagadnienia poruszane na warsztatach oraz planowane Centrum Organizacji 
Pozarządowych przyczynią się do zwiększenia efektywności aplikowania kaliskich 
organizacji pozarządowych o środki zewnętrzne, a tym samym przyczynią się do 
poszerzenia oferty kulturalnej miasta oraz szerzenia i promowania dziedzictwa 
kulturowego miasta Kalisza. 
 
 
 

Cel 12. SYSTEMATYCZNE PORZĄDKOWANIE STANU FORMALNO-
PRAWNEGO OBIEKTÓW I OBSZARÓW ZABYTKOWYCH. 

 
 
Zadanie 1. Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków terenów 
historycznego centrum miasta.  
Zadanie 2. Aktualizacja informacji o obiektach zabytkowych w ewidencji 
gruntów                    i budynków.  
 Do ewidencji gruntów i budynków zostały wprowadzone dane wynikające z 
Gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza (obiekty wpisane do rejestru zabytków 
województwa wielkopolskiego) w stosunku do tych nieruchomości, które można było 
zidentyfikować jako konkretne budynki i działki ewidencyjne. 
 Natomiast nie zostały  wprowadzone do ewidencji te pozycje GEZ, które stwarzają 
problem z określeniem działek ewidencyjnych i budynków. 
 
Zadanie 3. Określenie stanu prawnego, rozstrzygnięcie kwestii spornych, 
regulacje własnościowe dotyczące zespołu pojezuickiego między Miastem, 
Skarbem Państwa, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.  
 W okresie 2011-2012 Miasto Kalisz nie prowadziło regulacji własnościowych 
dotyczących zespołu zabudowań pojezuickich przy ul. Łaziennej. 
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Monitoring  
Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 

 w zakresie oceny realizacji zadań w latach 2011-2012 
 
 

Cel 1. REALIZACJA ZADAŃ KOMPETENCYJNYCH SAMORZĄDU 
DOTYCZĄCYCH OPIEKI NAD ZABYTKAMI JAKO POTWIERDZENIE UZNANIA 

ZNACZENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DLA ROZWOJU MIASTA  
 

Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 1  
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Przyjęcie przez Radę Miejską Kalisza Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2009-2012 oraz okresowe monitorowanie jego 
realizacji.  

 

Wykonane 

2 Coroczna aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na podstawie 
otrzymanych aktualizacji od właścicieli lub zarządców obiektów 
zabytkowych.  

 

Cykliczne  
 

3 Coroczne wydzielanie w budżecie Miasta Kalisza środków 
finansowych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami.  

 

Cykliczne  
 

4 Prowadzenie i bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków  
nieruchomych.  

 

Cykliczne  
 

5 Przystąpienie do wykonywania miejskiej ewidencji zabytków  
archeologicznych.  

 

Nie rozpoczęte  
 

6 Stała współpraca samorządu z Wojewódzkim Konserwatorem  
Zabytków.  

 

Cykliczne  
 

7 Zawieranie w umowach sprzedaży, dzierżawy zabytków 
nieruchomych warunków nakładających obowiązek przeprowadzenia 
niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.  
 

Cykliczne  

8 Okresowa kontrola (nie rzadziej niż 1 raz na 4 lata) stanu technicznej 
przydatności budynków i ich instalacji  
 
 

Cykliczne  

9 Okresowa kontrola (nie rzadziej niż raz na 2 lata) właściwego  
oznakowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków znakiem  
informacyjnym przekazanym przez samorząd (znak Konwencji  
Haskiej).  
 

Cykliczne  
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10 Opracowanie dla obszarów szczególnie wartościowych kulturowo  
analiz i studiów przydatnych do podejmowania decyzji 
planistycznych.  
 
 

Nie rozpoczęte  
 

11 Sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową jednostek  
organizacyjnych Miasta, posiadających obiekty zabytkowe  
 

Cykliczne  
 

12 Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 
w obiektach Urzędu Miejskiego będących zabytkami.  
 

Cykliczne  
 

Cel 2. ZAHAMOWANIE PROCESÓW DEGRADACJI ZABYTKÓW  
I DOPROWADZENIE DO POPRAWY STANU ICH ZACHOWANIA  

 
Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 2 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Podjęcie działań prowadzących do aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji.  
 

 
Wykonane 

2 Wypracowanie zasad współpracy z właścicielami i administratorami 
budynków zabytkowych.  
 

 
Rozpoczęte 

3 Wypracowanie corocznych planów lustracji obiektów i przestrzeni 
zabytkowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 
prowadzanie wspólnych lustracji  
 

Cykliczne  
 

4 Współpraca samorządu ze związkami wyznaniowymi będącymi 
właścicielami i zarządcami zabytków sakralnych (kościoły, zespoły 
kościelno-klasztorne, cmentarze), mająca na celu wspieranie ich 
działań przy podejmowaniu niezbędnych prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych.  
 

Cykliczne  
 

5 Organizowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, właścicieli i zarządców zespołu 
zabytkowych cmentarzy przy Rogatce oraz samorządu Miasta Kalisza  
 

Cykliczne  

6 Wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 
przeprowadzenie specjalistycznych wizji konserwatorskich na 
obszarze zespołu zabytkowych cmentarzy przy Rogatce.  
 

Rozpoczęte 

7 Opracowanie koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku wraz z 
ulicą Zamkową, Kanonicką i Śródmiejską.  
 
 
 
 
 
 

Rozpoczęte 
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8 Prowadzenie corocznych wizji lokalnych z udziałem przedstawicieli 
państwowych służb konserwatorskich i samorządu, w celu 
monitorowania stanu zachowania istniejących na terenie Kalisza 
fragmentów fortyfikacji oraz określenia bieżących potrzeb 
remontowo-konserwatorskich.  
 

Cykliczne  
 

9 Wykonywanie, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Wielkopolskim 
Konserwatorem Zabytków, opracowań projektowych prac 
remontowo-konserwatorskich przy fragmentach murów 
zlokalizowanych na działkach, których właścicielem jest Miasto 
Kalisz.  
 

Cykliczne  
 

10 Systematyczna realizacja pod specjalistycznym nadzorem prac 
remontowo-konserwatorskich przy fragmentach murów 
zlokalizowanych na działkach, których właścicielem jest Miasto 
Kalisz.  
 

Cykliczne  
 

11 Podjęcie działań zmierzających do wykonania iluminacji 
zrewaloryzowanych fragmentów murów miejskich.  
 

Rozpoczęte  
 

12 Współdziałanie ze służbami konserwatorskimi oraz właścicielami 
działek, na których zlokalizowane są fragmenty murów, w celu 
wypracowania wspólnych działań dla ich ochrony.  
 

Cykliczne  
 

13 Wykonanie wizualizacji przebiegu średniowiecznych obwarowań 
miejskich Kalisza (w formie elektronicznej), która służyć będzie 
celom edukacyjnym i promocyjnym.  
 

Wykonane 

14 Ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu dawnych 
Koszar Godebskiego przy ul. Babina 16  
 

Rozpoczęte  

15 Ustalenie terenów, dla których niezbędne jest opracowanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, istotnych 
dla ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 

Wykonane 

16 Uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków o obiekty przewidziane  
do ochrony ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego oraz o obiekty ustalone w wyniku przeprowadzonych 
prac naukowo-badawczych.  

 

Cykliczne  
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Cykliczne  
 
 
 
 
 
 

17 Eliminacja zagrożeń mających wpływ na zachowanie 
i bezpieczeństwo obiektów zabytkowych.  
 
17.1. Prowadzenie działań na rzecz ograniczenia ruchu kołowego w 
strefie pełnej ochrony konserwatorskiej tj. zespołu miasta 
lokacyjnego, przedpola dawnych fortyfikacji, Parku Miejskiego oraz 
Wyspy – dążenie do ograniczenia ruchu samochodów osobowych 
Śródmieściu i zastąpienie go transportem publicznym, rozbudowa 
strefy płatnych parkingów w ścisłym centrum i wprowadzenie strefy, 
gdzie ruch samochodowy będzie ograniczony lub wyeliminowany i 
zastąpiony ciągami pieszymi, realizacje inwestycji drogowych 
zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008- 
2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 
2008- 2013.  
  
17.2 Dążenie do zastępowania tradycyjnego ogrzewania węglowego 
na ekologiczne, w szczególności gazowe i elektryczne (działania 
dotyczą tylko lokali mieszkalnych osób fizycznych i są finansowane ze 
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej).  
 

 
 
 

Cykliczne  
 
 
 
 
 

18 Sprawne interweniowanie przez właściwe służby miejskie     
w    celu   przeciwdziałania   samowolom budowlanym (wymiana 
stolarki, witryn, malowanie przyziemi, szyldy) na terenie 
historycznego centrum, objętego pełną ochroną konserwatorską.  

Cykliczne  

19 Prowadzenie w zasobach obiektów MZBM (w tym obiektów 
zabytkowych) bieżących remontów w miarę posiadanych środków 
finansowych pozyskiwanych z wpłat lokatorskich  

 

Cykliczne  

Cel 3. WYEKSPONOWANIE ZABYTKÓW ORAZ WALORÓW  
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

 
Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 3 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Zintegrowanie oraz uwzględnianie we wszelkich dokumentach 

strategicznych ochrony i należytej ekspozycji zabytków 
i krajobrazu kulturowego oraz przyrodniczego.  
 

Cykliczne  
 

 
 

Rozpoczęte  
 

2 Dążenie do rewaloryzacji obiektów będących własnością Miasta 
Kalisza i należących do kompleksu Kolegium pojezuickiego 
i szkoły dawnego Korpusu Kadetów, wraz z ich otoczeniem:  
2.1. Dążenie do wykorzystania wirydarza BWA dla potrzeb 
wystawienniczych.  
2.2. Podjęcie działań zmierzających do rewaloryzacji budynku 
administracji Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej 6.  
 
 
 

Rozpoczęte  
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3 Dążenie do adaptacji dla potrzeb Filharmonii Kaliskiej kompleksu 
budynków d. Banku Gospodarstwa Krajowego przy pl. W. 
Bogusławskiego  
 

Nie rozpoczęte  
 

4 Rewaloryzacja elewacji zabytkowego gmachu Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera przy pl. Jana Pawła II.  
 

            
Wykonane 
w l.2009-2010 

5 Dążenie do rewaloryzacji pl. W. Bogusławskiego.  
 

Nie rozpoczęte  
 

6 Wykreowanie publicznych miejsc w obrębie staromiejskiego centrum 
dla prezentacji kultury i dziedzictwa kulturowego (Rynek Główny – 
„salon miasta”, otoczenie baszty Dorotki – kamienny krąg, Pl. św. 
Stanisława, dziedziniec Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.  
 

Rozpoczęte  

7 Analiza programów użytkowych dla obiektów zabytkowych 
znajdujących się w gestii samorządu.  
 

Nie rozpoczęte  

8 Uwzględnianie zaleceń i działań konserwatorskich w zespołach 
przestrzennych, ciągach ulicznych, kwartałach urbanistycznych 
zabytkowego centrum i historycznych zespołów przestrzennych. 
 

Cykliczne  
 

9 Współpraca samorządu z uczelniami wyższymi zmierzająca do 
wprowadzania problematyki środowiska kulturowego miasta do 
tematyki prac dyplomowych.  
 

Rozpoczęte  

10 Prowadzenie systematycznych działań zmierzających do 
oznakowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków znakiem Konwencji Haskiej.  
 

Cykliczne  
 

Cel 4. UWZGLĘDNIENIE UWARUNKOWAŃ OCHRONY ZABYTKÓW, W TYM 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I DZIEDZICTWA  

ARCHEOLOGICZNEGO, ŁĄCZNIE Z UWARUNKOWANIAMI OCHRONY  
PRZYRODY I RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ 

 

Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 4 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Uwzględnianie ochrony zabytków nieruchomych, tj. obiektów ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków, w opracowywanych dla terenu miasta 
Kalisza dokumentach studialnych dot. polityki przestrzennej – np. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w dokumentach mających charakter prawa 
miejscowego, np. planach zagospodarowania przestrzennego, 
decyzjach o warunkach zabudowy.  
 
 
 
 
 

Cykliczne  



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

143 
 

2 Uwzględnianie zasad ochrony odnoszących się do stref ochrony 
konserwatorskiej, w tym stref występowania zabytków 
archeologicznych, w opracowywanych dla terenu miasta Kalisza 
dokumentach studialnych dot. polityki przestrzennej – np. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
w dokumentach mających charakter prawa miejscowego, np. planach 
zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach 
zabudowy.  
 

Cykliczne  

3 Uwzględnianie zasad ochrony odnoszących się do stref ochrony 
przyrody w opracowywanych dla terenu miasta Kalisza dokumentach 
studialnych dot. polityki przestrzennej – np. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w 
dokumentach mających charakter prawa miejscowego, np. planach 
zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach 
zabudowy.  
 

Cykliczne  

4 W odniesieniu do wszelkich opracowywanych dla terenu miasta 
Kalisza dokumentów studialnych dotyczących polityki przestrzennej 
np. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz we wszelkich dokumentach mających charakter 
prawa miejscowego, np. planach zagospodarowania przestrzennego, 
decyzjach o warunkach zabudowy, wprowadzenie zapisu 
zapewniającego ochronę archeologicznego dziedzictwa kulturowego 
w stosunku do stref występowania stanowisk archeologicznych oraz 
innych obszarów chronionych, tj. historycznych obszarów 
urbanistycznych, założeń dworsko-parkowych, zabytkowych 
cmentarzy oraz obiektów wpisanych do rejestru i ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków o następującej treści: Prace inwestycyjne, w tym 
ziemne związane z budownictwem i zagospodarowaniem terenu w 
obrębie obszarów chronionych i stref występowania stanowisk 
archeologicznych wymagają uzgodnienia z WUOZ, który określi 
warunki realizacji inwestycji.  
 

Cykliczne  

5 Prowadzenie rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego.  
 
 

Cykliczne  

6 Prowadzenie rewaloryzacji Parku w Szczypiornie.  
 
 

Cykliczne  

7 Prowadzenie rewaloryzacji Parku im. Rodziny Wiłkomirskich na 
Majkowie.  
 

Cykliczne  

8 Prowadzenie rewaloryzacji Plant Miejskich.  
 

Cykliczne  

9 Systematyczne znakowanie pomników przyrody.  
 

Cykliczne  

10 Poddanie pomników przyrody niezbędnym zabiegom 
pielęgnacyjnym.  
 

Cykliczne  

11 Modernizacja i utrzymanie terenów zieleni, zwłaszcza terenów 
zielonych i skwerów w otoczeniu zabytków.  
 

Cykliczne  
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12 Objęcie ochroną nowych cennych obiektów przyrodniczych.  
 

Nie rozpoczęte 

13 Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy 
historycznych nagrobkach i miejscach pamięci narodowej na 
zabytkowych kaliskich cmentarzach. 
 

Cykliczne  

14 Regulacja cieków Piwonka i Krępica.  
 

Rozpoczęte 

15 Dążenie do realizacji projektu Zatrzymać wodę w mieście – 
wypełnianie kanałów Prosny wodą, iluminacja brzegów, mostów 
i pomostów.  
 

Rozpoczęte 

16 Współpraca z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie w zakresie opracowania programów 
archeologicznych badań ratowniczych na terenie miasta, służących 
ochronie dziedzictwa archeologicznego.  
 

Cykliczne  

17 Współfinansowanie przez Miasto badań archeologicznych 
prowadzonych na terenie Kalisza.  
 

Cykliczne  

Cel 5. KREOWANIE WIZERUNKU KALISZA – MIASTA O NAJSTARSZEJ 
METRYCE PISANEJ ORAZ BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI MIESZKAŃCÓW  

 
Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 5 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Coroczna organizacja Święta Miasta Kalisza oraz innych 

przedsięwzięć dotyczących rocznic historycznych.  
 

Cykliczne  

2 Realizacja przedsięwzięć w ramach projektu Kalisia 18 i pół, 
związanych z obchodami Jubileuszu 1850-lecia Kalisza – miasta 
Ptolemeuszowego. 
 

Wykonano  
w 2010r 

3 Współdziałanie z organizatorami cyklicznych przedsięwzięć 
służących pogłębianiu zainteresowania dziedzictwem kulturowym 
Kalisza – m.in. Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Dzień 
Ochrony Zabytków, Jarmarki Archeologiczne i imprezy rycerskie na 
terenie Rezerwatu Archeologicznego „Kaliski Gród Piastów” na 
Zawodziu.  
 

Cykliczne  

4 Propagowanie tradycji wielokulturowości i wyznaniowości Kalisza 
poprzez współdziałanie z organizatorami Dni Kultury poświęconych 
mniejszościom narodowym i wyznaniowym.  
 

Cykliczne  

5 Propagowanie idei społecznej opieki nad zabytkami.  
 
 
 
 

Cykliczne  
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6 Współdziałanie z organizatorami różnorodnych imprez 
i przedsięwzięć związanych z obchodami rocznic historycznych 
i wydarzeń szczególnie istotnych dla dziejów Kalisza.  
 

Cykliczne  

7 Współdziałanie z PTTK O/Kalisz w zakresie popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego miasta (usługi przewodnickie na wieży 
ratuszowej, rajdy, spacery z przewodnikiem).  
 

Cykliczne  

8 Inicjowanie i organizacja wystaw popularyzujących dziedzictwo 
kulturowe Kalisza.  
 

Cykliczne  

9 Opracowanie na podstawie wykonanej gminnej ewidencji zabytków 
cyfrowej bazy danych o obiektach zabytkowych 
i historycznych przestrzeniach o istotnych wartościach krajobrazu 
kulturowego i jak najszersze jej udostępnianie poprzez umieszczenie 
na stronach internetowych miasta Kalisza  
 

Rozpoczęte 

10 Realizacja programu edukacji środowiskowej wśród dorosłych 
i dzieci.  
 

Cykliczne  

11 Udzielanie wsparcia finansowego z budżetu Miasta na działania 
służące ochronie dziedzictwa kulturowego w Kaliszu, 
a podejmowane przez organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe 
i inne podmioty życia społecznego w mieście.  
 

Cykliczne  

Cel 6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ 
ZABYTKÓW DLA POTRZEB SPOŁECZNYCH, TURYSTYCZNYCH  

I EDUKACYJNYCH 
 

Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 6 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Rozwój produktu turystyki kulturowej Kalisz – Miasto na Szlaku 

Bursztynowym, poprzez kontynuację Międzynarodowego Festiwalu 
Bursztynowy Szlak oraz organizację międzynarodowej imprezy 
Wyprawa po bursztyn.  
 
 

Cykliczne  

2 Rozwój produktu turystyki kulturowej Kalisz – początki Państwa 
Polskiego, poprzez organizację jarmarków archeologicznych, biesiad 
piastowskich i innych imprez rycerskich.  
 

Cykliczne  

3 Wykreowanie i rozwój produktu turystyki kulturowej Kalisz 
Wielokulturowy poprzez wytyczenie Szlaku Tradycji Żydowskiej w 
Kaliszu oraz organizację cyklicznej imprezy Festiwal Kultury 
Żydowskiej.  
 
 
 

Cykliczne  



                       Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z realizacji za okres 2011-2012  
                 Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 
 

146 
 

4 Organizowanie miejskich konkursów plastycznych 
i fotograficznych na temat obiektów zabytkowych w mieście 
(placówki edukacyjne oraz instytucje kultury, stowarzyszenia).  
 

Cykliczne  

5 Nagradzanie i wyróżnianie najlepszych użytkowników obiektów 
zabytkowych poprzez przyznawanie ustanowionego przez Prezydenta 
Miasta Kalisza tytułu „Mecenasa Zabytku”.  
 

Cykliczne  

6 Stała współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz wykorzystywanie 
internetu do prezentacji środowiska kulturowego Kalisza.  
 

Cykliczne  

7 Cykliczne programy (radio/telewizja) prezentujące dziedzictwo 
kulturowe miasta.  
 

Cykliczne  

8 Wspieranie wydawnictw popularno-naukowych dot. środowiska 
kulturowego i tradycji miasta Kalisza.  
 

Cykliczne  

9 Wydawanie publikacji, w tym miesięcznika społeczno-kulturalnego 
Kalisia, folderów oraz wspieranie katalogów, wystaw i innych 
wydawnictw prezentujących środowisko kulturowe miasta.  
 

Cykliczne  

Cel. 7. WSPIERANIE INICJATYW SPRZYJAJĄCYCH WZROSTOWI  
ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI  

 

Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 7 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Udzielanie dotacji z budżetu Miasta uprawnionym podmiotom na 

podstawie uchwały RMK, określającej tryb i zasady, postępowania, 
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta.  
 

Cykliczne  

2 Wprowadzenie ulg podatkowych z tytułu przeprowadzanych 
remontów i restauracji zabytków.  
 
 
 
 
 
 
 

Cykliczne  

3 Wypracowanie polityki informacyjnej służącej szerokiemu 
społecznemu upowszechnianiu bieżących informacji o aktualnie 
ogłaszanych terminach naboru wniosków, Programach 
Operacyjnych, programach MKiDN i innych możliwościach 
pozyskania środków finansowych na realizację prac remontowych, 
konserwatorskich i rewitalizację obiektów zabytkowych. 
 

Cykliczne  
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4 Współpraca organizacyjna i merytoryczna samorządu 
z organizatorami zbiórek publicznych przeznaczonych na ratowanie 
zabytkowych kaliskich cmentarzy.  
 

Cykliczne  

5 Wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych niosących ze sobą wzrost 
nakładów finansowych na opiekę nad zabytkami.  
 

Cykliczne  

6 W miarę możliwości organizacyjnych Urzędu Miejskiego, 
prowadzenie doradztwa oraz udzielanie przez wyznaczonych 
pracowników właścicielom i zarządcom obiektów zabytkowych 
pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosków w celu 
pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na prace 
remontowe, konserwatorskie obiektów zabytkowych.  
 

Cykliczne  

Cel 8. OPRACOWANIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY Z WŁAŚCICIELAMI  
ZABYTKÓW ELIMINUJĄCYCH SYTUACJE KONFLIKTOWE ZWIĄZANE  

Z WYKORZYSTANIEM TYCH ZABYTKÓW 
 

Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 8 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Udostępnianie strony internetowej Miasta www.kalisz.pl 

dla potrzeb działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.  
 

Cykliczne  

2 Dążenie do powołania w Urzędzie Miejskim komórki 
odpowiedzialnej za proces rewitalizacji miasta oraz uaktualnianie i 
monitorowanie LPR.  
 

Rozpoczęte 

3 Stała współpraca na poziomie planowanych inwestycji 
z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych, prowadząca 
do poprawy stanu ich zachowania i utrzymania w jak najlepszym 
stanie substancji zabytkowej.  
 

Cykliczne  

Cel 9. PODEJMOWANIE I PROMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
UMOŻLIWIAJĄCYCH TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ 

NAD ZABYTKAMI 
 

Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 9 
 
 
 
 
 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 

1 Stała współpraca z Liceum Plastycznym wchodzącym w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu.  
 

Cykliczne  

2 Informowanie uczniów, za pośrednictwem doradcy zawodowego, o Cykliczne  
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możliwości podjęcia pracy po ukończeniu takich specjalności jak: 
renowacja elementów architektury, architektura krajobrazu.  
 

3 Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Animacji 
Kultury.  
 

Nie rozpoczęte 

4 Zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji kadry przewodnickiej PTTK 
O/Kalisz i organizacji kursów kształcących młodą kadrę 
przewodników.  
 

Wykonane 

5 Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników 
samorządowych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.  
 

Cykliczne  

Cel 10. POWSZECHNA EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY  
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 
Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 10 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Przygotowanie programu zajęć przy udziale Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu oraz doradców metodycznych  
 

Cykliczne  

2 Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
i osób działających w sferze upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego.  
 

Cykliczne  

3 Wprowadzenie i systematyczne uzupełnianie na stronie internetowej 
miasta zakładki Kalisz wielokulturowy 
i wielowyznaniowy.  
 

Cykliczne  

4 Stałe zamieszczanie na stronie internetowej miasta bieżących 
informacji dotyczących dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego Kalisza.  
 

Cykliczne  

5 Dążenie do zainstalowania w Kaliszu infokiosków na zlecenie 
samorządu.  
 

Wykonane 

6 Przyznawanie Złotych Certyfikatów dla placówek oświatowych 
przygotowujących dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa 
w kulturze.  
 

Nie rozpoczęte 

7 Współorganizacja różnorodnych, ogólnodostępnych przedsięwzięć 
(konferencje, sesje popularno-naukowe, rajdy), popularyzujących 
dziedzictwo kulturowe oraz potrzebę jego ochrony.  
 
 

Cykliczne  

8 Propagowanie tradycji wielokulturowości i wielowyznaniowości 
Kalisza poprzez współorganizację imprez i przedsięwzięć 

Cykliczne  
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adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców.  
 

9 Propagowanie idei społecznych kwest przeznaczonych na ratowanie 
zabytkowych kaliskich cmentarzy.  
 

Cykliczne  

10 Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej pozytywnych działań 
konserwatorskich i remontowo-budowlanych przy obiektach i 
przestrzeniach zabytkowych.  
 

Cykliczne  

Cel 11. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁAŚCICIELAMI I DYSPONENTAMI OBIEKTÓW 
ZABYTKOWYCH W CELU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ W OPIECE NAD ZABYTKAMI 

Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 11 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Bieżące zamieszczanie na stronach internetowych miasta dostępnych 

samorządowi informacji dotyczących możliwości pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych, ułatwiających właścicielom i 
zarządcom obiektów zabytkowych terminowe 
i prawidłowe składanie stosownych wniosków.  
 

Cykliczne  

2 W miarę możliwości organizacyjnych Urzędu doradztwo 
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na zachowanie 
i utrzymanie obiektów zabytkowych.  
 

Cykliczne  

Cel 12. SYSTEMATYCZNE PORZĄDKOWANIE STANU FORMALNO-
PRAWNEGO OBIEKTÓW I OBSZARÓW ZABYTKOWYCH  

 
Numer 
zadania  

 

Nazwa zadania realizowanego w ramach celu 12 
 

Status 
realizacji 

zadania w l. 
2011-2012  

 
1 Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków terenów 

historycznego centrum miasta.  
 

Rozpoczęte 

2 Aktualizacja informacji o obiektach zabytkowych w ewidencji 
gruntów i budynków.  
 

Rozpoczęte 

3 Określenie stanu prawnego, rozstrzygnięcie kwestii spornych, 
regulacje własnościowe dotyczące zespołu pojezuickiego między 
Miastem, Skarbem Państwa, Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego.  
 

Nie rozpoczęte 

 
 


