Kalisz, dn. 25.11.2016 r.
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego przy wydatnym wsparciu Urzędu Miejskiego w
Kaliszu po raz szesnasty przeprowadził ( po zgłoszeniu przez PTTK do Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji za pośrednictwem portalu zbiórek publicznych 2016/3554/OR ) na renowację nagrobków
w Kaliszu. Kwesta tegoroczna przeznaczona jest na konserwację tablicy Leona Nieszkowskiego (17781835) wmurowanej w parkan okalający cmentarz ewangelicki przy ul. Harcerskiej.
Leon Nieszkowski w 1808 r, był kapitanem 7.Pułku Warszawskiego, a następnie przeniesiony
został do 5 Pułku Galicyjsko – Francuskiego. W 1815 r. sprawował urząd prezydenta miasta, w tym też
roku został marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Za żonę pojął Krystynę z Hoffmanów. Córka
Nieszkowskich,Paulina słynęła z urody, a w pamięci potomnych zapisała się tańcem z Fryderykiem
Chopinem na balu wydanym przez jej ojca w kamienicy, przy zbiegu Rynku i ówczesnej ulicy
Pocztowej / 7.11.1829 r./

Kwestarzami tak jak w latach ubiegłych byli ludzie: aktorzy, bibliotekarze, artyści-plastycy, dziennikarze
lokalnych mediów, sportowcy, działacze samorządowcy, politycy, studenci oraz członkowie PTTK –
czyli- ludzie dobrej woli. Łącznie kwestowało 55 osób.
Każda z kwestujących osób posiadała oznakowaną puszkę oraz imienny identyfikator.
Najwyższą kwotę tj. 728,21 zł zebrał Pan Grzegorz Sapiński- Prezydent Miasta Kalisza.
Drugi wynik: 705,16 zł Pan Paweł Figiel – Dziennikarz Radia Centrum .
Trzeci wynik: 423,2 zł Pani Elżbieta Zmarzła- Kierownik Biura Komunikacji Społecznej.
Wydatnej pomocy kwestarzom udzieliła również Straż Miejska Kalisza oraz Zarząd Cmentarza
Komunalnego w Kaliszu.
W dniu 02.11.2016 r. komisja w składzie:
Jarosław Dolat - Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami, członek Zarządu Oddziału PTTK,
Wacława Maląg - członek PTTK - wolontariusz, Wiceprezes Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
Olimpia Piątczak – pracownik Kaliskiego Oddziału PTTK,
Anna Woźniak - Inspektor Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu,
Marcin Adasiak – członek PTTK – wolontariusz,
przeliczyła pieniądze zgromadzone w puszkach oraz zalepionych kopertach ( w które przesypano
zawartość puszki przed przekazaniem jej kolejnemu kwestarzowi) i ustaliła wstępnie, że w trakcie
zbiórki zebrano kwotę: 8 377,00 zł.(słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem zł i 00
groszy). Wszystkie zebrane pieniądze zostały wpłacone do BZWBK S.A. w dniu 03.11.2016 r. Wpłatę
przeliczył Bank Zachodni WBK i stwierdził, iż wpłata ( po korekcie błędów) wyniosła 8 183,51 zł.
Reasumując - w ramach kwesty w roku 2016 uzyskano łącznie kwotę 8 183,51 zł (słownie: osiem
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy zł i 51 groszy).

Wszystkim ofiarodawcom i kwestarzom tudzież współorganizatorom serdecznie
dziękujemy.

Organizatorzy
Patrz również:
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/kwesta-w-kaliszu-oficjalnie-podsumowanafoto,3930605,artgal,t,id,tm.html
http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/16-kwesta-podsumowana

