
STANOWISKA PRZYJĘTA  PODCZAS  X  POSIEDZENIA KOMITETU REWITALIZACJI 

Stanowisko nr.1

Komitet  Rewitalizacji  popiera  działania  Prezydenta  zmierzające  do  ogłoszenia  konkursu
architektonicznego, a następnie odnowienia przestrzeni Głównego Rynku, ul. Kanonickiej i
Nowego Rynku.

Stanowisko nr 2

Komitet  Rewitalizacji  popiera  plan  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  przejęcia
budynku po NBP zlokalizowanego przy pl. Wojciecha Bogusławskiego 2 .

Stanowisko nr 3

Komitet  postanowił   zapoznać się  z  problemami wyremontowanych budynków przy  ulicy
Piskorzewskiej  i  Grodzkiej  podczas  przyszłego  posiedzenia.  Posiedzenie  będzie  miało
charakter  terenowy.  Komitet  postanowił  zaprosić  do  udziału  w  tym  posiedzeniu  p.
Prezydenta Kalisza.

Stanowisko nr 4

Komitet  postanowił  zapoznać  się  z  problemami  budynków  przy  ulicy  Ciasnej  i  Chopina.
Komitet postanowił zaprosić do udziału w tym posiedzeniu p. Prezydenta Kalisza.
 

Stanowisko nr 5

Komitet  rekomenduje zwiększenie środków  na sprzątanie i utrzymanie obszaru rewitalizacji
w czystości na rok budżetowy 2020.

Stanowisko nr 6

Komitet uważa, że należy  uzupełnić system oczyszczania miasta o działania polegające na
czyszczeniu powierzchni słupów lamp miejskich.

Stanowisko nr 7

Komitet uważa, że należy zwiększyć środki na remonty kamienic w zarządzie MZBM w roku
budżetowym 2019.

Stanowisko nr 8

Komitet  uważa,  że  władze  miasta  powinny  podjąć  starania,  aby  Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokonało wyczyszczenia dna rzeki Prosny na obszarze
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Mostu Kamiennego.



Stanowisko nr 9

Komitet rekomenduje zwiększenie ilości ławek na obszarze rewitalizacji – w szczególności na
terenie Rozmarku.

Stanowisko nr 10

Komitet rekomenduje naprawić i  ulepszyć system monitoringu na obszarze rewitalizacji  w
celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Stanowisko nr 11

Komitet  rekomenduje  nowe  nasadzenia  drzew  m.in.  w  miejsce  usuniętych  na  Rozmarku
i w alei Wolności, gdzie członkowie komitetu stwierdzili braki.

Stanowisko nr 12

Komitet rekomenduje naprawę muru oporowego przy rzece Prośnie w okolicach Cafe Calisia.
(materiał zdjęciowy w załącznikach)

Stanowisko nr 13

Komitet rekomenduje renowację metalowej barierki przy rzece Prośnie w okolicach teatru.
(materiał  zdjęciowy  w  załącznikach)  Barierka  posiada  wartość  zabytkową  (1900  r)  ma
zasypany  piaskowcowy  cokół,  w  dolnych  partiach  jest  przerdzewiała  i  w  wielu  miejscach
uszkodzona. 

                                                                 W imieniu komitetu Przewodniczący

Maciej Błachowicz


