Protokół
z IX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
06.12.2018
W IX posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji wzięło udział 12 członków Komitetu oraz goście, wśród
których był również Prezydent Miasta Kalisza Pan Krystian Kinastowski - lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Program posiedzenia:
1. Relacja Biura Rewitalizacji z działań między posiedzeniami Komitetu.
2. Informacja Biura Rewitalizacji w kwestii uzupełnienia składu Komitetu.
3. Wybranie 2 przedstawicieli Komitetu do Komisji rozpatrującej wnioski o dotacje na remont
kamienic (pismo Prezydenta Miasta Kalisza stanowi załącznik nr 2)
4. Przedstawienie projektu (zgłaszający M. Błachowicz) w kwestii opinii Komitetu dotyczącej
zapowiadanego konkursu na projekt rewitalizacji centrum Kalisza
5. Wolne wnioski.

I. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Maciej Błachowicz witając przybyłych na spotkanie
członków Komitetu oraz gości.
II. Następnie głos zabrał Prezydent Krystian Kinastowski omawiając w kolejności:
─ nowe pozycje w Budżecie Miasta dotyczące:
◦ organizacji konkursu architektonicznego dla Głównego Rynku,
◦ przebudowy ul. Śródmiejskiej od Rogatki do Mostu Kamiennego,
─ programy funkcjonalno-użytkowe dla woonerfów na ulicach Śródmiejskiej oraz
Zamkowej.
Wobec stanowiska Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie organizacji konkursu urbanistycznoarchitektonicznego na zagospodarowanie płyty Głównego Rynku Pan Maciej Błachowicz wycofał
projekt stanowiska Komitetu w tej sprawie jako bezprzedmiotowy.
III. Pytania/rady skierowane do Prezydenta:
1. D. Grodziński: propozycja odejścia od brukowanej nawierzchni płyty rynku; zabytkowy
bruk po zdemontowaniu mógłby być zdeponowany w innym miejscu. Na Głównym Rynku
powinna znaleźć się nawierzchnia dostosowana do ruchu pieszego i wygodna przede
wszystkim dla pieszych.
Odp. Prezydenta: Kwestie nawierzchni zostaną rozstrzygnięte w konkursie. Za organizację
konkursu oraz negocjacje z konserwatorem dotyczące m.in. nawierzchni odpowiedzialny
będzie organizator konkursu (SARP).
2. A. Plichta: należy unikać błędów z konkursu na Park Miejski.
Odp. Prezydenta: Największym problemem przy organizacji konkursu na Park Miejski był
krótki czas realizacji zamówienia, dlatego też zwycięzca wycofał się.
3. K. Majchrzak: w mieście za mało się dzieje – ciągle „tworzymy papiery”, a w przestrzeni
niezbędna jest również bieżąca konserwacja.
IV. Z uwagi na dyskusję Komitetu z Prezydentem Miasta Kalisza zrezygnowana z realizacji pkt 1 i
2 porządku obrad i przystąpiono do pkt 3.

V. Wybór 2 członków Komitetu Rewitalizacji do pracy w komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie
w 2019 roku dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich
i restauratorskich.
Chęć pracy w komisji zgłosili:
1. Halina Marcinkowska.
2. Radosław Piękny.
3. Adam Plichta.
4. Izabela Rącka.
5. Aleksander Szal.
W wyniku głosowania Członków Komitetu do Komisji wytypowani zostali:
1. Adam Plichta.
2. Izabela Rącka.
VI. Wolne wnioski:
1. Propozycja zgłoszona przez T. Skarżyńskiego zajęcia się przez Komitet tematyką zmiany
polityki mieszkaniowej MZBM: możliwości zmiany zasad przydziału mieszkań komunalnych,
które obecnie oparte są na kryterium niskich dochodów.
2. Dyskusja dotycząca uczczenia przez Miasto nocy sylwestrowej przy użycia fajerwerków.
Członkowie Komitetu zdecydowali o kontynuowaniu tego tematu w sposób korespondencyjny.
VII. Adama Plichta podziękował wszystkim za obecność oraz zakończył posiedzenie Komitetu.
Nie wyznaczono daty kolejnego posiedzenia.
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