Protokół
z X posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
21.02.2019
W X posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji wzięło udział 12 członków Komitetu - lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Program posiedzenia:
1. Kwestia projektu zmiany uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta
Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (Wniosek Pani kierownik Izy Grześkiewicz)
2. Wystąpienie Macieja Błachowicza pt. „Problematyka remontów zabytkowych kamienic
miejskich”
3. Wniosek o poparcie przez Komitet działań Prezydenta zmierzających do ogłoszenia
konkursu architektonicznego a następnie odnowienia przestrzeni Głównego Rynku,
ul. Kanonickiej i Nowego Rynku.
4. Wniosek o poparcie przez komitet planu PWSZ przejęcia budynku po NBP.
5. Wniosek o wspólne zapoznanie się z problemami wyremontowanych budynków przy ulicy
Piskorzewskiej i Grodzkiej w trakcie przyszłego posiedzenia komitetu. (Posiedzenie
wyjściowe ze sporządzeniem protokołu) Zaproszenie do udziału w tym posiedzeniu
Prezydenta Kalisza.
6. Wniosek o wspólne zapoznanie się z problemami budynków przy ulicy Ciasnej, Chopina
(Posiedzenie wyjściowe ze sporządzeniem protokołu) Zaproszenie do udziału w tym
posiedzeniu Prezydenta.
7. Wniosek o zwiększenie środków na sprzątanie i utrzymanie miasta w czystości na rok
budżetowy 2020. Dokonanie oceny czystości miasta przez komitet.
8. Wniosek o zwiększenie środków na remonty kamienic – w roku budżetowym 2019 MZBM
ma w planach remonty tylko dwóch kamienic.
9. Wniosek Komitetu o wyburzenie podestu przy byłym Domu Towarowym lub
wprowadzeniu obok podestu chodnika, tak aby piesi (np. inwalidzi, matki z wózkami) nie
musieli wchodzić po schodach
10. Wniosek o dokończenie renowacji mostu kamiennego oraz podjęcia przez Prezydenta
miasta starań aby Państwowe Gospodarstwo Wodne dokonało wyczyszczenia dna rzeki
Prosny w okolicach mostu kamiennego.
11. Wniosek o zwiększenie ilości ławek na terenie starówki – m.in. na terenie Rozmarku.
12. Wniosek o nowe nasadzenia drzew m.in w miejsce usuniętych na Rozmarku i w alei
Wolności.
13. Wniosek o naprawę murku oporowego przy Prośnie w okolicach Cafe Calisia.
14. Wniosek o renowację metalowej barierki przy rzece koło teatru.
15. Skierowanie do Pana Prezydenta zapytania w kwestii przyszłości odkrytego na Głównym
Rynku obiektu archeologicznego. Wniosek o Przygotowanie Przez Prezydium Komitetu
Pisma do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu

wskazującego na poparcie przez Komitet pomysłu rezygnacji z eksponowania tego
obiektu.
16. Wniosek o umieszczanie na drzewach zaplanowanych do wycinki a rosnących na terenach
miejskich oznaczenia (informacji) o konieczności jego wycinki z podaniem przyczyny.
(Z wykluczeniem sytuacji szybkiej potrzeby wycinki drzewa stwarzającego zagrożenie).
17. Wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:
I. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Maciej Błachowicz witając przybyłych na spotkanie
członków Komitetu. Przewodniczący zaproponował, żeby punkt drugi programu posiedzenia
przenieść na koniec posiedzenia.
II. Realizacja programu posiedzenia:
Ad. pkt 1 – Pan Marcin Wolniak (Biuro Rewitalizacji) przedstawił zmiany w uchwale w sprawie
ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zmiany
wprowadzone na podstawie uchwały nr 25/1358/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu.
Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projektu zmiany uchwały.
Ad. pkt 1 – Pan Marcin Wolniak (Biuro Rewitalizacji) zaproponował omówienie projektu uchwały
intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji
„Jabłkowskiego - Podgórze” w Kaliszu – treść uchwały została wcześniej przesłana członkom
Komitetu Rewitalizacji za pomocą poczty elektronicznej. Członkowie nie wyrazili potrzeby
omówienia tej uchwały.
Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projektu uchwały.
Ad. pkt 3 - Wniosek o poparcie przez Komitet działań Prezydenta zmierzających do ogłoszenia
konkursu architektonicznego, a następnie odnowienia przestrzeni Głównego Rynku, ul.
Kanonickiej i Nowego Rynku.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
Ad. pkt 4 - Wniosek o poparcie przez Komitet planu PWSZ przejęcia budynku po NBP.
Wniosek został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących się.
Ad. pkt 5 i pkt 6. - Wniosek o wspólne zapoznanie się z problemami wyremontowanych
budynków przy ulicy Piskorzewskiej i Grodzkiej w trakcie przyszłego posiedzenia Komitetu
(posiedzenie wyjściowe ze sporządzeniem protokołu). Zaproszenie do udziału w tym
posiedzeniu Prezydenta Miasta Kalisza; Wniosek o wspólne zapoznanie się z problemami
budynków przy ulicy Ciasnej, Chopina (posiedzenie wyjściowe ze sporządzeniem protokołu)
zaproszenie do udziału w tym posiedzeniu Prezydenta Miasta Kalisza.

Głosowanie nad wnioskami pkt 5 i pkt 6 połączono.
Wnioski zostały przyjęte - przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 glosie przeciw.
Ad. pkt 7 - Wniosek o zwiększenie środków na sprzątanie i utrzymanie obszaru rewitalizacji w
czystości na rok budżetowy 2020. Dokonanie oceny czystości miasta przez Komitet.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
Ponadto Pan Radny Dariusz Grodziński zaoferował swoją pomoc w rozpoznaniu tematu systemu
oczyszczania miasta, uprawnień Straży Miejskiej do egzekwowania czystości została
przekierowana do rozpoznania poprzez interpelację radnego D. Grodzińskiego.
W ramach dyskusji Pan Krzysztof Majchrzak zaproponował również żeby przy sprzątaniu miasta
uwagę zwracać również na słupy i latarnie. Pan Maciej Błachowicz zaproponował by Komitet
podjął wniosek w tej sprawie.
Ad. pkt 7a – Wniosek (Pana Krzysztofa Majchrzaka) dotyczący uzupełnienia kwestii
oczyszczania miasta o działania polegające na czyszczeniu powierzchni słupów lamp
miejskich.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
Ad. pkt 8 - Wniosek o zwiększenie środków na remonty kamienic – w roku budżetowym 2019
MZBM ma w planach remonty tylko dwóch kamienic.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
Ad. pkt 9 - Wniosek o wyburzenie podestu przy byłym domu towarowym lub wprowadzenie
obok podestu chodnika, tak aby piesi (np. inwalidzi, matki z wózkami) nie musieli wchodzić
po schodach.
Pan Maciej Błachowicz przedstawił sprawę podestu przy dawnym domu towarowym. Wskazał
również, że w poprzedniej kadencji samorządowej Miasto Kalisz przygotowało projekt
przebudowy, jednak realizacji zaniechano.
Pan Radny Tadeusz Skarżyński poinformował, że temat podestu był wielokrotnie podnoszony na
komisjach Rady Miasta. Poinformował również, że problemy z realizacją projektu wynikają ze
struktury własności nieruchomości.
Pan Radny Dariusz Grodziński zaproponował pomoc w rozpoznaniu sprawy poprzez
wystosowanie zapytania do Prezydenta Miasta Kalisza.
Wniosek został zaniechany do momentu rozpoznania sprawy.
Ad pkt 10 - Wniosek o dokończenie renowacji Mostu Kamiennego

Pan Maciej Błachowicz przedstawił sprawę renowacji Mostu Kamiennego. Wskazał na szereg
usterek, które jego zdaniem mogą mieć wpływ na degradację tego zabytku. W trakcie dyskusji
uznano jednak, że należy przeprowadzić profesjonalne oględziny obiektu. Pan Maciej Błachowicz
zobowiązał się do udokumentowania fotografcznego i opisu swoich uwag. Pani Zuzanna Ficner
zaproponowała, że skontaktuje Komitet z osobą kompetentną w sprawach budowy dróg i
mostów.
Wniosek został zaniechany do momentu przeprowadzenia oględzin.
Ad. pkt 10 – Wniosek o podjęcie przez Prezydenta Miasta Kalisza starań, aby Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokonało wyczyszczenia dna rzeki Prosny na obszarze
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Mostu Kamiennego.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
Ad. pkt 11 - Wniosek o zwiększenie ilości ławek na obszarze rewitalizacji – w szczególności na
terenie Rozmarku.
Pan Łukasz Janowski wskazał, że Rozmarek potrzebuje szerszych zmian, w tym zwiększenia ilości
zieleni.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
W trakcie dyskusji nad powyższym punktem Pan Krzysztof Majchrzak zwrócił również uwagę, że
poza zwiększeniem liczby ławek konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach gdzie
ławki stoją. Wskazał, że obecnie system monitoringu działa źle, a wiele urządzeń jest zepsutych.
Pan Maciej Błachowicz zaproponował, żeby Komitet przyjął Wniosek o naprawę i ulepszenie
systemu monitoringu.
Ad. pkt 11a – Wniosek o naprawę i ulepszenie systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji
w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
Ad. pkt 12 - Wniosek o nowe nasadzenia drzew m. in w miejsce usuniętych na Rozmarku
i w Alei Wolności.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
W ramach dyskusji Pani Iwona Cieślak przypomniała, że Komitet już przyjął jedno stanowisko
w sprawie zwiększenia ilości zieleni na obszarze rewitalizacji, ale sytuacja nie uległa zmianie. Pan
Maciej Błachowicz zaproponował ponowne skierowanie stanowiska do Prezydenta Miasta
Kalisza, jednak według Pani Iwony Cieślak jedynie interwencja radnych może doprowadzić do
zmian.
W związku z powyższym pozostali Członkowie Komitetu wystosowali prośbę do Pana Tadeusza
Skarżyńskiego o zajęcie się tym tematem w ramach swojej działalności jako radnego. Ponadto
Pan Tadeusz Skarżyński zobowiązał się do wystosowania zapytania do Prezydenta Miasta Kalisza
dotyczącego nowych nasadzeń planowanych do wykonania w 2019 r.

Ad. pkt 13. - Wniosek o naprawę muru oporowego przy rzece Prośnie w okolicach Cafe Calisia.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
Ad. pkt 14 - Wniosek o renowację metalowej barierki przy rzece Prośnie w okolicach teatru.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez Komitet.
Ad. pkt 15 – Skierowanie do Pana Prezydenta zapytania w kwestii przyszłości odkrytego na
Głównym Rynku obiektu archeologicznego. Wniosek o Przygotowanie Przez Prezydium Komitetu
Pisma do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
wskazującego na poparcie przez Komitet pomysłu rezygnacji z eksponowania tego obiektu.
Przeprowadzona została dyskusja na ten temat, jednak bez podejmowania wniosków.
Ad. pkt 16 - Wniosek o umieszczanie na drzewach zaplanowanych do wycinki a rosnących na
terenach miejskich oznaczenia (informacji) o konieczności jego wycinki z podaniem przyczyny. (Z
wykluczeniem sytuacji szybkiej potrzeby wycinki drzewa stwarzającego zagrożenie).
Przeprowadzona została dyskusja na ten temat, jednak bez podejmowania wniosków.
Ad. pkt 2. Ze względu na długość obrad zrezygnowano z realizacji pkt 2.
III. Posiedzenie zakończył Przewodniczący Maciej Błachowicz.

Protokół sporządziła: Agnieszka Różalska-Kusza
Zatwierdził i podpisał: Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Maciej Błachowicz

