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Protokół
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 18 maja 2017 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza powitał obecnych na
dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Kalisza:
– Piotra Kaletę i Jana Mosińskiego, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– radnych,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego,
– dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
– komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego
Bujnickiego.
Przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na
tabletach przycisku „KWORUM”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
przewodniczący otworzył XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Kalisza, stwierdzając, że
uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować
i podejmować uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Edwarda Prusa.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał, przygotowane na XXXVIII sesję,
wraz z porządkiem obrad, w którym jest 17 projektów uchwał.
Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynął kolejny
projekt uchwały, w związku z tym przewodniczący zaproponował rozszerzenie
porządku obrad, wprowadzenie w punkcie V numeracji rzymskiej – Podjęcie uchwał
w sprawie – dodatkowego punktu numeracji arabskiej:
18 – projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej – przekazanego radnym 11 maja.
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Ponadto 16 maja do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła autopoprawka do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz autopoprawka do
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030, natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęły autopoprawki Nr 2
do obu projektów uchwał.
Przewodniczący poprosił zatem radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt
18 arabski, znajdujący się w punkcie V rzymskim, projekt uchwały w sprawie
uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz
upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
– 18 osób było za, 5 przeciw (23 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania –
Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka).
Wobec braku innych propozycji bądź uwag do porządku obrad, przewodniczący
stwierdził przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie
V rzymskim dodatkowego punktu. Poprosił też o naniesienie zmiany w materiałach
sesyjnych, w punkcie V rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 17 arabskim,
punktu 18.
III. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku uwag do protokołu z XXXVII Sesji, wyłożonego do wglądu
w Kancelarii Rady Miejskiej, przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu.
IV. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
Andrzej Plichta – wszyscy zauważyliśmy, że nie ma pana prezydenta, więc pozwolę
sobie w jego imieniu zabrać głos.
Wysoka rado, pan prezydent Grzegorz Sapiński wraz z panią skarbnik w tym czasie
jest w drodze do Poznania w celu podpisania umowy na dofinansowanie projektu
„Adaptacja pomieszczeń ratusza na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historycznokulturowemu Kalisza i regionu”. Jak państwo też zauważyli, nieobecna jest z nami
pani Małgorzata Zarzycka, radna i pani wiceprezydent Barbara Gmerek. Panie
zostały oddelegowane do reprezentowania nas w naszym mieście partnerskim
Kamieńcu Podolskim podczas święta miasta. Pan prezydent Grzegorz Sapiński
przekazał swoje sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym i poprosił
o podkreślenie kilku niezwykle ważnych spraw. Otóż w czasie, w ostatnim czasie nasze
miasto pozyskało:
‒ 2,5 mln zł na remont ulic: Stawiszyńskiej i Poznańskiej,
‒ blisko 3,5 mln zł na adaptację pomieszczeń ratusza na ekspozycję poświęconą
dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (stąd ta nieobecność),
‒ ponad 6,5 mln zł na dofinansowanie modernizacji żłobków i przedszkoli,
i blisko 700 tys. zł dofinansowania na remont budynku biurowo-administracyjnego
spółki KLA i stacji kontroli pojazdów.
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Warto też zauważyć kwotę 11.255.700 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą pozyskała w tym okresie Spółka WodnoŚciekowa „Prosna” na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kucharach. To są
dofinansowania, które nasze miasto otrzymało tylko w ostatnim okresie. Natomiast od
początku roku, co warto zauważyć, do maja 2017 r. (stan na dzień dzisiejszy, na
18 maja) miasto pozyskało w sumie ponad 46 mln zł środków zewnętrznych (w tym
ponad 42 mln zł ze środków unijnych i ponad 3,5 mln zł krajowych środków
zewnętrznych). Wydaje się, że warto o tym było powiedzieć, bo to jest warte
zauważenia i podkreślenia.
To pierwsza sprawa, a druga sprawa, pewnie nie ja powinienem stać w tym miejscu,
ale myślę, że lepiej jak ktoś inny wypisuje laurkę, dlatego pozwolę sobie kilka słów
powiedzieć. Otóż, wysoka rado, szanowni państwo, po wielu latach do Kalisza wraca
sport najwyższej klasy rozgrywkowej. Niezwykłe emocje zawdzięczamy kaliskim
szczypiornistom, którzy zagwarantowali sobie awans do superligi piłki ręcznej. To
oznacza, że sportowa ekstraklasa wraca do Kalisza po 8 latach (w najwyższej
sportowej lidze występowały w przeszłości, wiemy, siatkarki). Nasi szczypiorniści będą
grać z najlepszymi, przy okazji w całej Polsce sławiąc Kalisz. Teraz także w naszych
rękach jest zabezpieczenie środków na rozwój drużyny, by zdobywała kolejne sukcesy
i przynosiła splendor całemu miastu. I dlatego też zapraszam wszystkich miłośników
sportu, ale nie tylko, do kaliskiej Areny. W najbliższą sobotę, o godzinie 18.00, ostatni
mecz ligowy sezonu, nasi szczypiorniści zmierzą się z ASPR Zawadzkie. Jedno jest
pewne, bez względu na wynik spotkania będziemy świętować wielki sukces naszego
zespołu. Wysoka rado, pozwoliłem sobie te kilka zdań powiedzieć, aby to
sprawozdanie, które otrzymujemy w wersji papierowej też miało tutaj wydźwięk.
Następnie głos zabrał Piotr Kaleta, poseł na Sejm RP – panie marszałku, wysoka izbo,
tak, ale może dobry znak. Panie przewodniczący, wysoka rado, wielce szanowni
państwo, niech mi będzie wolno także w imieniu własnym, ale także i pana posła Jana
Mosińskiego złożyć serdeczne gratulacje. Pan przewodniczący powiedział dzisiaj
o niezwykłym dokonaniu kaliskich szczypiornistów i myślę, że tutaj postacią
niewymienioną, ale wiodącą jest pan przewodniczący Edward Prus i na pana ręce,
panie przewodniczący, serdeczne gratulacje i wyrazy wdzięczności. Wysoka rado,
przepraszam za taką formę, że w tym punkcie chciałbym zabrać głos, ponieważ za
chwilę kolejne spotkania i dlatego pozwoliłem sobie prosić o taką możliwość,
a chciałbym, proszę państwa, powiedzieć o dwóch tematach, dwóch, wydaje mi się,
istotnych. Pierwsze, dotyczące porządku obrad. Państwo dzisiaj będziecie głosowali
nad nadaniem ulic, zmianom nazw ulic. Wydaje mi się, że dobrze by było się nad tym
zastanowić, aby kaliszanie mieli większą możliwość uczestniczenia w tym procederze.
W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu, w dobie dobrego komunikowania się,
myślę, że również moglibyśmy tą możliwość dać także mieszkańcom Kalisza. Nie wiem,
czy nie dobrym pomysłem by było odłożenie tego procedowania, żeby można było
zapytać kaliszan, czy właśnie ci patronowie są odpowiedni. Moim zdaniem, w moim
przekonaniu jak najbardziej są to bardzo dobre pomysły, ale jednak wydaje mi się, że
głos kaliszan jest tutaj bardzo, bardzo istotny.
I druga kwestia, proszę państwa, chciałem się wypowiedzieć w imieniu obecnego na
sali szanownego pana posła Mosińskiego, ale także pozostałych parlamentarzystów
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Prawa i Sprawiedliwości, pani Joanny Lichockiej, pana Tomasza Ławniczaka, pana
ministra Dziedziczaka. Sprawa dotyczy możliwości przeprowadzenia w Kaliszu
bardzo, bardzo dużej inwestycji związanej z więziennictwem. Inwestycja miałaby
polegać na pobudowaniu całkowicie nowego więzienia, całkowicie nowego na
800 osadzonych. Inwestycja w fazie projektu jest przewidywana na koszt
ok. 250 mln zł. Miałoby być to najnowocześniejsze więzienie w Polsce z pewnym także,
bardzo konkretnym pomysłem z uwagi na reformę sprawiedliwości w tym obszarze, że
również miałyby powstać, coś w rodzaju zakładu produkcyjnego. Do tego, proszę
państwa, potrzebne jest, jeden warunek, spełnienie jednego warunku, potrzebne są
grunty, grunty w ilości 12-15 ha. Ja sobie, proszę państwa, zdaję z tego sprawę, że
miasto Kalisz takich gruntów nie posiada, może nie posiadać, ponieważ jeszcze
jednym z takich warunków jest to, że to więzienie, ten zakład siłą rzeczy, to jest
logiczne, nie może być ulokowany w centrum Kalisza, czy w pobliżu centrum Kalisza,
musi być gdzieś to na zewnątrz. I zdając sobie sprawę z tego, że jest kłopot typowo
z nieruchomością, to chciałbym, aby być może nie na sesji, ale żebyście państwo mieli
to w pamięci, może nawet w formie jakiegoś bardziej luźnego spotkania z nami,
z parlamentarzystami, spotkać się i przedyskutować być może taki wariant, aby to było
zadanie nie tylko i wyłącznie dla miasta Kalisza, czy propozycja dla miasta Kalisza,
ale żeby było to zadanie dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Myślę, że w ramach
takiego partnerstwa można by było te grunty znaleźć, pozyskać i przede wszystkim te
pieniądze, te inwestycyjne pieniądze zostawić w Kaliszu. Ministerstwo
Sprawiedliwości, proszę państwa, jest bardzo otwarte na pomysły, jakie by mogły tutaj
się pojawić, jeśli chodzi o lokalizację. Rzucam ten projekt dzisiaj na sesji dlatego, że
bardzo, ale to bardzo bym chciał, bardzo byśmy chcieli, aby była to, nasze wspólne
działanie ponad jakimikolwiek szyldami politycznymi, żeby udało się tą inwestycję
pozyskać, ponieważ chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na pewną istotę sprawy –
800 osadzonych, oprócz tego są, proszę państwa, potrzebna jest cała infrastruktura,
ten obiekt trzeba by było zbudować, być może mogłyby to robić kaliskie firmy, trzeba
by było później zabezpieczyć pod względem chociażby żywnościowym funkcjonowanie
takiego obiektu, jest to wydaje mi się dla nas szansa, zważywszy na to, że jeżeli Kalisz
jest w pewien sposób, nie ma tej przepustowości, jeśli chodzi o tereny inwestycyjne to
aby jednak również Kalisz mógł w tym uczestniczyć, dlatego prośba i apel do pana
przewodniczącego, do państwa prezydentów, abyśmy tą inwestycję mogli pozyskać, tak
jak powiedziałem, ponad jakimiś wątpliwościami politycznymi. Bardzo proszę
i apeluję, abyśmy wspólnie mogli się nad tym głęboko zastanowić i tą inwestycję, ten
projekt dla Kalisza pozyskać.
Z uwagi na to, że mam następne spotkanie, ja bardzo przepraszam, że będę musiał
wyjść, ale oczywiście jesteśmy do państwa dyspozycji. Tak jak powiedziałem,
chciałbym, żebyśmy wspólnie, spokojnie, bez nerwów, bez emocji się nad tym
zastanowili czy są takie możliwości, aby ten całkiem nowy, to chciałbym podkreślić,
najnowocześniejszy ośrodek w Polsce mógł zostać na terenie południowej
Wielkopolski.
Przewodniczący podziękował za wystąpienie, jednocześnie podkreślając, że dobrze by
było, aby wszyscy kaliscy posłowie, niezależnie od opcji, zaglądali szczególnie na
sesję Rady Miejskiej Kalisza, aby informować o tym, co się dzieje.
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O zabranie głosu poprosił radny Tadeusz Skarżyński – ja chciałem odnieść się do słów
pana posła, ponieważ chciałem zauważyć, że procedowanie, którego dzisiaj się
podejmujemy, czyli zmiana nazw ulic, ona toczy się w Radzie Miejskiej Kalisza, na
komisji prawa już od dłuższego czasu i cieszy mnie ten głos pana posła, szkoda, że
dopiero w tym momencie przedstawiony. Natomiast rzeczywiście godna zastanowienia
się jest kwestia związana z lokacją w Kaliszu zakładu karnego, ale z drugiej strony
trzeba się zastanowić, czy mieszkańcy Kalisza pragną więzienia dla 800 osadzonych
w Kaliszu?
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (śp. Ignacemu
Adamowi Bujnickiemu) (str. 1-3).
Rada Miejska Kalisza przyznaje Honorowe Obywatelstwo na podstawie ustawy
o samorządzie gminnym oraz Regulaminu nadania godności Honorowego
Obywatelstwa Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik Nr 8 do Statutu Kalisza –
Miasta na prawach powiatu.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza w tym roku pozytywnie zaopiniowała wniosek oraz projekt uchwały
o przyznanie godności śp. Ignacemu Adamowi Bujnickiemu.
Głos zabrał wiceprzewodniczący Zbigniew Włodarek – wyróżnienia miejskie
przyznajemy kaliszanom i nie tylko od wielu lat i poszczególne kadencje rad miasta
Kalisza dochodziły zawsze do takiego konsensusu i wniosku, by tego typu uchwały
zapadały przez aklamację. Ja przypominam o takim fakcie i chciałbym, żebyście
państwo taką formułę przyjęli na dzisiejszej sesji.
Dariusz Grodziński – my chcielibyśmy tylko wysłuchać opinii, ale nie takiej ogólnej,
tylko naprawdę konkretnej odpowiedzi radcy prawnego, czy ten tryb jest zgodny
z prawem, tylko to. Ale nie tak, że w mojej opinii, uważam, że być może, aczkolwiek,
tylko konkretnie – tak czy nie?
Filip Żelazny, radca prawny – obawiam się, że nie będzie to odpowiedź
satysfakcjonująca, bo zawsze będę wygłaszał swoją opinię, tak to zawsze jest
w przypadku każdego, czy sądu, czy radcy prawnego. Krótko mówiąc, w mojej ocenie
uchwały powinny być głosowane. I w moim przekonaniu, ja rozumiem aklamację,
chodzi o pokazanie pewnej jedności czy jednomyślności, ale od strony czysto formalnej
w mojej ocenie uchwała powinna być głosowana, a głosowanie, tryb głosowania jest
tu przewidziany, tajne, jawne, w statucie, w tym przypadku głosowanie jawne, ale
w mojej ocenie powinno być głosowanie.
W związku z powyższym radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt
uchwały – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania –
Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie
uchwały.
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Ad. 2. nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (śp. ppłk.
Henrykowi Grochowskiemu) (str. 4-7).
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza pozytywnie zaopiniowała wniosek oraz projekt uchwały o przyznanie
godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza śp. ppłk. Henrykowi
Grochowskiemu.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka, radny Tomasz
Grochowski wyłączył się z głosowania) – przewodniczący stwierdził przyjęcie
uchwały.
Ad. 3. nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” (str. 8-14).
Rada Miejska Kalisza przyznaje to odznaczenie zgodnie z Regulaminem nadawania
oraz sposobu wręczania, odznaczenia i noszenia Odznaki „Zasłużony dla Miasta
Kalisza”, stanowiącym załącznik Nr 9 do Statutu Kalisza – Miasta na prawach
powiatu.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza pozytywnie zaopiniowała następujące kandydatury do nadania Odznaki
„Zasłużony dla Miasta Kalisza”:
− Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
− Ks. Prałat Andrzej Gaweł,
− prof. nazdw. dr hab. Magdalena Pisarska-Krawczyk,
− Józef Rogacki,
− Stanisław Wachowiak.
Komisja pozytywnie zaopiniowała również przedmiotowy projekt uchwały.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projekt uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 21 osób było za, 1 wstrzymała się od głosu (23 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka, radny
Tadeusz Skarżyński nie wziął udziału w głosowaniu) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 4. przyznania Nagrody Miasta Kalisza (str. 15-17).
Rada Miejska Kalisza przyznaje nagrodę zgodnie z Regulaminem przyznania Nagrody
Miasta Kalisza, stanowiącym załącznik Nr 10 do Statutu Kalisza – Miasta na prawach
powiatu.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza w tym roku pozytywnie zaopiniowała wniosek oraz projekt uchwały
o przyznanie nagrody dr Beacie Szymańskiej.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 5. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Stefana Dybowskiego na
Benedykta Dybowskiego) (str. 18-21).
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zachodzi konieczność zmiany nazw kilku
ulic na terenie miasta Kalisza.
Zgodnie z ustawą obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów,
upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub
inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ
jednostki samorządu terytorialnego zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia
w życie.
W przedmiotowym projekcie uchwały mieszkańcy osiedla Tyniec dla zmienianej ulicy
zaproponowali nazwę „Benedykta Dybowskiego”, którego życiorys zawiera
uzasadnienie do projektu uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.
O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Witoń – Klub Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej nie weźmie udziału w głosowaniach w sprawach zmian ulic,
odpowiednio w punkcie 5, 6, 7, 8, 9 i 10 dzisiejszej sesji.
Dariusz Grodziński – drodzy radni Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
nie możecie tak zrobić. Jeżeli oddamy to pole puste to zrobi to za nas wojewoda
z Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chcecie takiego rozwiązania to się już całkowicie
rozmieniacie na drobne, mimo że w tej kadencji w ogóle nie istniejecie i pokazujecie,
że wasza obecność w radzie miejskiej też jest mało przydatna, nie róbcie tak,
zagłosujcie, bo to my musimy jakąkolwiek decyzję podjąć, bo taka bezduszna,
bezrefleksyjna i bezdyskusyjna jest ustawa i koniec kropka. Zagłosujmy wszyscy
świadomie, żeby ktoś inny tego nie zrobił za nas.
Magdalena Spychalska – dziękuję radnemu Grodzińskiemu za zabranie głosu w tym
momencie, ponieważ wszyscy z nas mogliśmy się wypowiadać co do podejmowania
tych uchwał praktycznie od listopada i tak naprawdę wszyscy byliśmy zgodni aż
praktycznie do dzisiejszej sesji. Dopiero przed sesją pojawiły się głosy, jakieś
wątpliwości, itd. Myślę, że komisja prawa zrobiła wszystko co mogła, aby głos oddać
mieszkańcom. Na tyle, ile to było możliwe, prosiliśmy mieszkańców o wyrażenie
swojego stanowiska, jak dana nazwa ulicy ma być nazwana. Obojętnie jak to się
potoczyło, myślę, że dzisiaj to jest nasz obywatelski obowiązek zagłosować, ponieważ
tak jak powiedział radny Grodziński ktoś za nas podejmie tą decyzję i ta decyzja wtedy
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już nie będzie mieszkańców, nie będzie naszą decyzją. To będzie decyzja kogoś, kto
będzie miał swoje powody do nadania pewnych nazw ulic w naszym mieście. My
jesteśmy za to odpowiedzialni jako radni, którzy sprawujemy mandat w imieniu
mieszkańców, dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich radnych, aby mieli tą odwagę
podjąć tę decyzję w imieniu mieszkańców.
Dariusz Grodziński, ad vocem – ja właściwie w sprawie sprostowania. To nie jest tak,
że samorząd zrobił wszystko, żeby oddać głos mieszkańcom. Od 3 miesięcy
dopominaliśmy się o to, żeby dać głos mieszkańcom w swojej większości, itd. I stanęła
naprzeciw temu głównie właśnie pani przewodnicząca Spychalska, która nie chciała
szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, mimo że mamy mechanizmy opłacone,
wypróbowane, nic by nas to nie kosztowało, mogliśmy dokładnie każdą ilość
propozycji na danego patrona ulicy skonsultować z mieszkańcami miasta Kalisza
i w głosowaniu, rzetelnym głosowaniu internetowym, gdzie każdy może indywidualnie
tylko raz głosować w głosowaniu ankietowym, tą batalię przegraliśmy, tą batalię
przegrali mieszkańcy Kalisza, ale mimo wszystko powinniśmy poprzeć te uchwały,
żebyśmy chociaż my tą decyzję podjęli, a nie wojewoda z Prawa i Sprawiedliwości za
nas.
Magdalena Spychalska, ad vocem – to nie ja blokowałam. Propozycja, którą pan
złożył na komisji prawa, aby połączyć konsultacje z głosowaniem nad Budżetem
Obywatelskim, była po prostu proceduralnie bez sensu, tak to powiem. Dlatego, że
głosowanie nad Budżetem Obywatelskim jest w II połowie września, więc po
2 września, więc co miałoby to, że tak powiem, wnosić do podjęcia uchwał? I tak
wojewoda nas by uprzedził. Nie było możliwości zmiany, że tak powiem, trybu
głosowania nad Budżetem Obywatelskim i wtedy, kiedy pan zgłaszał ten wniosek na
komisji, aby to połączyć, było to dokładnie omówione i wszyscy się praktycznie z tym
zgodzili. Ja, proszę państwa, niczego nie blokowałam, żadnych konsultacji.
Konsultacje zarządza prezydent, a nie przewodnicząca komisji prawa. Przewodnicząca
komisji prawa prowadzi komisję i nią zarządza. Tyle, ile było możliwości, tyle ich
wykorzystaliśmy. Napisaliśmy pisma do wszystkich rad osiedli, aby w miarę swoich
możliwości przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami, mini konsultacje, jeżeli tak
możemy to nazwać. Wszystkie rady osiedla, które zostały o to poproszone, zrobiły
w 100% swoją ciężką pracę, dlatego nie możemy dzisiaj powiedzieć, że mieszkańcy
zostali pozbawieni głosu. Dzisiejsze uchwały to nie są propozycje, które ja wybrałam,
jako przewodnicząca i proszę nie sugerować, że taki to miało tryb. Wszystkie
propozycje zostały wysłane do rad osiedli, rady osiedli miały też możliwość wybrania
nadania swoich nazw i tak się też w wielu przypadkach stało, np. przy ul. Rumińskiego
rada osiedla zaproponowała nazwę „Zacisze”, podobnie było przy ul. Dybowskiego,
itd., itd., a jeżeli ktoś chce wprowadzać państwa w błąd to niestety, ale ja się na to nie
zgadzam.
Dariusz Grodziński, ad vocem – szanowna pani przewodnicząca, strach zajrzał pani
w oczy i teraz opowiada pani niedorzeczności, od marca postulowaliśmy rozwiązanie
z głosowaniem w procedurze Budżetu Obywatelskiego lub obok Budżetu
Obywatelskiego, a zarządzenie, że on jest we wrześniu, podpisano dopiero w maju i to
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jest tylko i wyłącznie decyzja jednej osoby w tym mieście, czy to będzie w czerwcu,
w maju, w kwietniu czy wrześniu, więc niech pani naprawdę takimi wymyślonymi
argumentami się nie zasłania, a jak ma pani taki dar przekonywania, niech pani idzie
na osiedle Dobrzec, niech tam pani porozmawia z ludźmi, niech tam pani ich
przekona, nie nas, nas nie trzeba, my wiemy dokładnie jak to się odbywało
i pamiętamy pani słowa, wypowiedzi, wypowiedzi radnego Lisowskiego i one są
w protokole.
Magdalena Spychalska, ad vocem – myślę, że już więcej nie będę wychodziła tutaj
polemizować z panem radnym na mównicy, bo to chyba nie ma sensu. Ja akurat na
spotkaniu z mieszkańcami na osiedlu Dobrzec byłam, w przeciwieństwie do pana,
panie radny i długo żeśmy dyskutowali, są tutaj przedstawiciele rady osiedla, mogą to
potwierdzić, że byłam, że wypowiadałam się, słuchałam głosu mieszkańców na
zebraniu, które było w tym celu zwołane, panie radny. Strach, nie wiem, czego mam
się bać? Jakiej odpowiedzialności, że dzisiaj będziemy głosować? Być może dla pana
to jest strach, nie dla mnie.
Krzysztof Ścisły – chyba jestem osobą tutaj, która najbardziej, może najmniej ma do
powiedzenia w sprawie dekomunizacji tych ulic, ale pozwolę sobie na pewną odważną
konkluzję, a mianowicie – nazwa ulicy nie będzie miała wpływu na życie i zdrowie
oraz stan materialny mieszkańców tych ulic, więc proponuję po pierwsze, aby
zakończyć dyskusję na ten temat, bo ona zaczyna coraz być bardziej emocjonująca
i mogą tu paść słowa, za które będziemy potem żałowali, a jutro nikt nie będzie
pamiętał w ogóle tej dyskusji i taki wniosek formalny chciałbym złożyć.
Martin Zmuda – ja rozumiem, mamy niedługo wybory, każdy chce się tutaj swojemu
elektoratowi zaprezentować, ale chciałbym zaapelować do państwa radnych
o przestrzeganie Statutu Miasta Kalisza i pozwolę sobie odczytać § 64 pkt 1 Statutu
Miasta, który brzmi: „Radny reprezentuje wyborców – utrzymuje stałą więź
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty, prośby, petycje
i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia”. Nie rozdrabniajmy się na drobne,
państwo radni, jesteśmy tutaj po to z woli mieszkańców, żeby w imieniu mieszkańców
podejmować decyzje. Dziękuję bardzo. Zapraszam do głosowania nad przedstawioną
uchwałą.
Najpierw radni pozytywnie przegłosowali wniosek formalny radnego Krzysztofa
Ścisłego dotyczący zakończenia dyskusji – 22 osoby były za, 1 wstrzymała się od
głosu (23 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Stanisław Paraczyński
i Małgorzata Zarzycka) – wniosek przeszedł.
Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały – 19 głosów było za
(23 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Stanisław Paraczyński
i Małgorzata Zarzycka, radni – Tomasz Grochowski, Kamila Majewska, Dariusz
Witoń i Zbigniew Włodarek nie wzięli udziału w głosowaniu) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
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Ad. 6. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Marii Koszutskiej na Gustawa
Arnolda Fibigera) (str. 22-25).
Rada Osiedla Dobrzec P, na obszarze której leży zmieniana ulica, zaproponowała
nazwę „Gustawa Arnolda Fibigera”.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.
Głos zabrał radny Tadeusz Skarżyński – chciałem w tym miejscu podziękować
mieszkańcom tej ulicy, bo to jest propozycja ze strony mieszkańców ulicy, ale z drugiej
strony też podziękować radnemu Martinowi Zmudzie, który właśnie też te ulice
umieszczał w październiku w banku nazw i propozycji, także dziękuję bardzo.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 19 głosów było za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka, radni – Tomasz
Grochowski, Kamila Majewska, Dariusz Witoń i Zbigniew Włodarek nie wzięli
udziału w głosowaniu) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 7. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Józefa Koszutskiego na
Władysława Reymonta) (str. 26-29).
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza zaproponowała nazwę „Władysława Reymonta” a Rada Osiedla Majków
przychyliła się do przedstawionej propozycji.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała wspomniana komisja merytoryczna.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 19 głosów było za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka, radni – Tomasz
Grochowski, Kamila Majewska, Dariusz Witoń i Zbigniew Włodarek nie wzięli
udziału w głosowaniu) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 8. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Bolesława Rumińskiego na
Zacisze) (str. 30-32).
Mieszkańcy osiedla oraz Rada Osiedla Śródmieście II zaproponowali nazwę
„Zacisze”. Zgodnie z wolą mieszkańców nadaje się wyżej wymienioną nazwę ulicy
miejskiej obsługującej tereny mieszkaniowe oraz usługowe, w tym obiekty
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 19 głosów było za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka, radni – Tomasz
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Grochowski, Kamila Majewska, Dariusz Witoń i Zbigniew Włodarek nie wzięli
udziału w głosowaniu) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 9. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Hanki Sawickiej na Prymasa
Stefana Wyszyńskiego) (str. 33-36).
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza zaproponowała nazwę „Prymasa Stefana Wyszyńskiego” a właściwe
miejscowo Rady Osiedli Dobrzec P i Dobrzec W pozytywnie zaopiniowały
proponowaną nazwę.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała wspomniana komisja merytoryczna.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 19 głosów było za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka, radni – Tomasz
Grochowski, Kamila Majewska, Dariusz Witoń i Zbigniew Włodarek nie wzięli
udziału w głosowaniu) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 10. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Lucjana Szenwalda na
Cypriana Kamila Norwida) (str. 37-40).
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza zaproponowała nazwę „Cypriana Kamila Norwida” a Rada Osiedla Majków
pozytywnie zaopiniowała proponowaną nazwę.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała wspomniana komisja merytoryczna.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 19 głosów było za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka, radni – Tomasz
Grochowski, Kamila Majewska, Dariusz Witoń i Zbigniew Włodarek nie wzięli
udziału w głosowaniu) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 11. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania,
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania i sposobu ich pobierania (str. 41-42).
Wytwarzanie zanieczyszczeń przez pojazdy zasilane paliwami tradycyjnymi, takimi
jak benzyna i olej napędowy, negatywnie wpływa na środowisko oraz przyczynia się
do nieodwracalnych zmian klimatu. Mając na uwadze ochronę środowiska oraz
ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w mieście, jak również podążając śladem
innych polskich miast (m.in. Poznania, Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Szczecina,
Torunia), które premiują użytkowników samochodów przyjaznych środowisku,
zasadne jest wprowadzenie ulg w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu dla
posiadaczy samochodów elektrycznych.
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Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska
i Gospodarki Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
O zabranie głosu poprosił radny Piotr Lisowski – chciałem państwu przedstawić
stanowisko Klubu „Tak dla Kalisza” dotyczące tego projektu uchwały. Mamy pewne
wątpliwości, które się pojawiły jak przeglądaliśmy ten projekt uchwały i żeśmy
o niej dyskutowali. Po pierwsze czemu ta uchwała ma służyć? Jeśli ma służyć ekologii
to dotyczy naprawdę bardzo wąskiej grupy pojazdów, która na terenie miasta Kalisza
mogłyby z tej uchwały skorzystać. Jeżeli byśmy chcieli to zrobić dla ekologii to
powinniśmy poszerzyć te pojazdy zarówno o pojazdy hybrydowe, jak również
o pojazdy napędzane tzw. błękitnym paliwem, czyli np. gazem CMG czy LPG. Wtedy
by to miało uzasadnienie i wtedy by to miało sens dla czystości powietrza w naszym
mieście. Ewentualnie moglibyśmy w formie bonusu zaproponować mieszkańcom,
którzy wymieniają ogrzewanie z ogrzewania na paliwa stałe, na gazowe
np. i zaproponować im tego typu rozwiązanie, że wtedy proponujemy im w ramach
rekompensaty, bo wiadomo, że wtedy koszty wzrosną ich ogrzewania mieszkań tego
typu bilet. Byłoby to rozwiązanie, które by wpływało na czystość powietrza. Jeśli nie
jest to rozwiązanie proekologiczne to co ma na celu? Dostrzeżenie pewnej grupy
mieszkańców na terenie Kalisza? Ale jakiej grupy? Komu chcemy robić dobrze, komu
chcemy dać te ulgi? Samochód elektryczny, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale
poinformuję was, kosztuje kilkaset tysięcy złotych i chcemy co?, wesprzeć tych ludzi?
Przecież oni nawet tego nie zauważą, nie wiem, czy ktokolwiek się zgłosi. Czy jest sens
procedowania nad tego typu uchwałą? Pojawiają się w mojej głowie wątpliwości, że
wręcz to jest działanie sprzeczne z ekologią, bo żeby wydrukować tą uchwałę musiało
być pewno ścięte jakieś drzewo i stworzony papier, żeby ją wydrukować. Dobrze, że
jest e-Sesja, także tych drzew nie musiano ściąć więcej. Klub „Tak dla Kalisza” będzie
przeciwny wprowadzeniu uchwały w tej formie.
Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji – jako
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotowywaliśmy projekt tej uchwały i czym się
kierowaliśmy? Jeśli mówimy, celem jest ograniczenie emisji spalin do środowiska.
Jeśli mówimy o pojazdach elektrycznych tu jest zero emisji. Jeśli mówimy o pojazdach
napędzanych gazem, to ja państwu powiem, bo mamy taką analizę w stosunku do
pojazdów o napędzie hybrydowym. Pojazdy o napędzie hybrydowym to jest emisja
spalin CO2 ok. 80-100 g/km, w Kaliszu zarejestrowanych jest takich pojazdów 14 sztuk
na tą chwilę, jeśli chodzi o napędzane gazem to jest emisja spalin 50-80 g/km, takich
pojazdów jest kilka tysięcy zarejestrowanych w Kaliszu. Jeśli chodzi o pojazdy
z napędem elektrycznym, na dzień dzisiejszy takich pojazdów jest zarejestrowanych
w Kaliszu 18 sztuk. I teraz tak, gdybyśmy przyjęli i wprowadzili bezpłatne parkowanie
dla tych wszystkich pojazdów również o napędzie elektrycznym i hybrydowym,
przepraszam, o napędzie na gaz i hybrydowym, biorąc pod uwagę, że pojazdów
o napędzie gazowym jest kilka tysięcy, to powiem coś takiego, że należałoby się
zastanowić, czy jest sens w ogóle, żeby funkcjonowała strefa płatnego parkowania.
Byłoby to sprzeczne z zapisami ustawy o drogach publicznych, gdzie strefę płatnego
parkowania wprowadza się w obszarach, gdzie istnieje duży deficyt na miejsca
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parkingowe, a celem wprowadzenia opłat jest zwiększenie rotacji, racjonalniejsze
wykorzystanie miejsc do parkowania, a również poprzez opłaty zniechęcenie
kierowców do parkowania w ścisłym śródmieściu. Biorąc pod uwagę, że ta uchwała
wprowadza bezpłatne parkowanie dla właścicieli pojazdów elektrycznych chcemy
poprzez taki zapis jak gdyby zachęcić potencjalnych kierowców, użytkowników do
zakupu tego rodzaju pojazdów o takim napędzie.
Radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 19 osób było za, 2 przeciw,
1 wstrzymała się od głosu (22 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania –
Adam Koszada, Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 12. przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu
Wielkopolskiemu (str. 43-44).
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację w wypełnieniu zobowiązań Miasta Kalisza,
które zostały zaciągnięte poprzez podpisanie w dniu 2 października 2009 r.
porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie
realizowania wspólnego projektu dotyczącego „Utworzenia Ośrodka Radioterapii na
terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii”. Podstawę do przekazania
dokumentacji projektowych i nakładów na łączną kwotę 263.220 zł stanowić będzie
umowa zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały merytoryczne komisje: Komisja Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Adam Koszada, Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 13. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (str. 45-56).
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2017 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały.
Autopoprawki do projektu uchwały radni otrzymali 16 maja, a także w dniu
dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Anetę Ochocką, naczelnika Wydziału Finansowego
o zabranie głosu w tej sprawie.
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Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego – w dniu wczorajszym wpłynęła do
Kancelarii Rady Miejskiej autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej. Na
wniosek naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany
w planie do wydatków majątkowych, kwota 70 tys. zł. Dotyczy to zmniejszenia planu
na zadaniu pn. „Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (Osiedle
Śródmieście)”, zmniejszenie, natomiast zwiększa się środki na plan, na zadanie
pn. „Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim”. Powyższej zmiany
dokonuje się w związku z tym, że środki, które zostały zabezpieczone w budżecie na
przedmiotowe zadanie nie są wystarczające do podpisania umowy z wykonawcą.
I kolejna zmiana, która dotyczy planu dochodów, kwota 156.825 zł, zmniejsza się plan
dochodów majątkowych a zwiększa się plan dochodów bieżących. Powyższa zmiana
dotyczy zadania pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej miasta
Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego
energooszczędność”. Powyższe środki będą przeznaczone na promocję projektów,
w tym przede wszystkim promocję transportu publicznego i przeciwdziałania niskiej
emisji. To dwie zmiany, które wynikają z tej autopoprawki.
Przewodniczący sprostował informację dotyczącą
podkreślając, że radni otrzymali ją dzisiaj rano.

przekazania

autopoprawki,

Głos zabrał radny Martin Zmuda – tylko dwa zdania na temat tego projektu uchwały.
Mamy w treści zmianę uchwały budżetowej dotyczącą Zespołu Szkół Nr 11 na
ul. Budowlanych. Myślę, że warto podkreślić, że w ciągu ostatnich 2 lat kilka
inwestycji w tym zespole szkolnym zostało przeprowadzonych – winda, sala
sensoryczna, dzisiaj głosujemy nad boiskiem. Cieszę się, że w końcu Wydział Edukacji
i pan wiceprezydent Kijewski zauważył potrzeby tej szkoły, przedstawił je Wydziałowi
Rozbudowy i Inwestycji i ta szkoła nareszcie została zauważona i jej potrzeby
realizujemy.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej, natomiast projekt uchwały wraz z pierwszą
autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Najpierw radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali autopoprawkę Nr 1, którą
otrzymali 16 maja – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka).
Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano autopoprawkę Nr 2, którą radni
otrzymali w dniu dzisiejszym – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni
podczas głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka).
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano również projekt uchwały wraz
z autopoprawkami – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
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głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami.
Ad. 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20172030 (str. 57-75).
Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku Nr 1 oraz
zmian w załączniku Nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które
wprowadzono na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji.
Autopoprawki do projektu uchwały radni otrzymali 16 maja, a także w dniu
dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Anetę Ochocką, naczelnika Wydziału Finansowego
o zabranie głosu w tej sprawie.
Aneta Ochocka – w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta
Kalisza urealnia się wartości budżetowe na 2017 rok w związku ze zmianami
wynikającymi z omówionej przeze mnie autopoprawki. Natomiast w załączniku Nr 2
dokonuje się zmian nakładów finansowych, dotyczy to zadań – „Siłownia plenerowa
w Ogródku Jordanowskim”, to jest zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i na
zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim” zwiększenie łącznej
kwoty nakładów finansowych. Tak jak wspomniałam powyższe zmiany dokonuje się
w związku z tym, że środki w niewystarczającej wysokości zostały zabezpieczone
w budżecie, aby móc dokonać podpisania umowy z wykonawcą.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej a także
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, natomiast
projekt uchwały wraz z pierwszą autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza.
Najpierw radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali autopoprawkę Nr 1, którą
otrzymali 16 maja – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Dariusz Grodziński, Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka).
Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano autopoprawkę Nr 2, którą radni
otrzymali w dniu dzisiejszym – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni
podczas głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka).
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano również projekt uchwały wraz
z autopoprawkami – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami.
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Ad. 15. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
(str. 76-77).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada
gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych
zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Radny Krzysztof Ścisły zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Kalisza, wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 22 osoby były za, 1 wstrzymała się od głosu (23 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 16. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza (str. 78-79).
Radny Krzysztof Ścisły zrezygnował z członkostwa w Komisji Rozwoju, Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza, wobec powyższego podjęcie
uchwały jest uzasadnione.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 17. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza (str. 80-81).
Radny Krzysztof Ścisły wyraził chęć członkostwa w Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza, wobec powyższego podjęcie uchwały
jest uzasadnione.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 18. uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz
upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu jako jednostka budżetowa miasta
Kalisza działa na podstawie statutu określającego w szczególności jego nazwę,
siedzibę i obszar działania.
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W drodze decyzji Prezydenta Miasta Kalisza Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
otrzymał dodatkowe zadanie w zakresie prowadzenia spraw związanych z usuwaniem
pojazdów z drogi i umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym, o których mowa
w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Ponadto dotychczas obowiązujący statut był trzykrotnie nowelizowany, co wymusiło
również wprowadzenie zmian redakcyjnych, które nie mają jednak wpływu na
dotychczasowy zakres działalności jednostki.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska
i Gospodarki Komunalnej; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Grodziński – szanowni państwo, jak już
zauważyliście byliśmy przeciwni wprowadzaniu tej uchwały do rozszerzonego
porządku obrad. Na komisji też byliśmy przeciwko tej uchwale i tak samo teraz
będziemy. Zarząd Dróg Miejskich jest bardzo ważną jednostką miasta Kalisza, która
zarządza właściwie całą, całym „krwiobiegiem” miasta Kalisza, wszystkimi drogami,
ulicami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, buduje nowe, remontuje te, które są
w złym stanie, zarządza ruchem drogowym. To jest ogrom pracy odpowiedzialnej,
gdzie na każdym odcinku miasta jest wykonywana. W związku z tym też często Zarząd
Dróg Miejskich i dyrektor jest też obiektem jakichś złości, czy radnych, czy obywateli,
jednych czy drugich i to jest bardzo ciężki odcinek pracy. My w tej kadencji moim
zdaniem popsuliśmy trochę Zarząd Dróg Miejskich, nawet nie trochę, tylko znacznie,
wciskając na siłę tam zarządzanie komunikacją zbiorową. My jesteśmy przekonani, że
to trzeba odseparować w przyszłości od siebie i to, gdybyśmy mieli wpływ na miasto,
na pewno to uczynimy, ale na pewno kolejnego elementu dochodzeniowo-śledczego,
żmudnego postępowania prawniczego przed sądami nie powinniśmy dokładać
Zarządowi Dróg Miejskich, bo to jest tak ważna jednostka i w pozyskiwaniu także
funduszy zewnętrznych, wojewódzkich, ministerialnych, unijnych, że oni naprawdę tam
mają ciężko pracować, im trzeba zrobić dobry warsztat pracy, a nie rozpraszać ich
innymi zadaniami, które wiecie dobrze, będą wyjątkowo ciężkie i wyjątkowo
kłopotliwe. W naszej ocenie, jeżeli problem w mieście Kaliszu już tak nabrzmiał,
a rzeczywiście raz po raz widać takie opuszczone auta bez opony, bez powietrza, całe
w fekaliach ptasich i zwierzęcych, itd. i to brzydko wygląda i mając świadomość,
w jaki sposób się te auta usuwa, że to jest czyjaś własność i my musimy pierw znaleźć
tego właściciela, ustalić potem z nim, negocjować, rozmawiać, to powinny to robić
jakieś służby, które się specjalizują w takich postępowaniach, np. Straż Miejska, nie
przesądzam w tej chwili, ale to już byłby znacznie lepszy pomysł niż wciskanie tego do
Zarządu Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich potrzebuje dobrego warsztatu pracy,
żeby wykonywał to do czego jest powoływany, już ma kłopot z autobusami, a chcemy
mu jeszcze kolejny kłopot wstawić i my jesteśmy po prostu przeciwni temu.
W związku z powyższym radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – 13 osób
było za, 5 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych, nieobecni
podczas głosowania – Stanisław Paraczyński i Małgorzata Zarzycka) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
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VI. Przyjęcie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza –
Miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2022” za lata 2015-2016.
Z raportem zapoznały się, a także przyjęły do wiadomości komisje: Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej Kalisza.
Wobec braku uwag, raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza
– Miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2022” za lata 2015-2016 został przyjęty przez aklamację.
VII. Odpowiedzi na interpelacje.
Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miejskiej wynika, że radni, którzy
złożyli interpelacje i zapytania na piśmie otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie
w terminie zgodnym ze statutem Kalisza.
Głos zabrał radny Dariusz Grodziński – chciałem nawiązać do odpowiedzi na
interpelację w sprawie jakości wykonania, utrzymania porządku i czystości oraz już
bieżących napraw na świeżo remontowanych ul. Kadecka, Browarna, Piekarska.
Dowiedziałem się z tej interpelacji, że tutaj zespół prezydencki nie podziela mojej
opinii co do nierówności stanu nawierzchni, położenia tej wzorcowej i pokazowej jak
na razie ulicy w centrum rewitalizowanego Kalisza. Wystarczy tam tylko się przejść
i przespacerować i czuć pod nogami te nierówności i to nie ma nic wspólnego
z niweletą tej ulicy, z odwodnieniem, żeby spływała woda na obrzeże, tylko naprawdę
ze złą jakością wykonania. Ja już wiem, że nie jestem w tej opinii sam, inni mieszkańcy
Kalisza, w tym społecznicy, aktywiści miejscy mają dokładnie tę samą opinię, więc
moim zdaniem z faktami się nie dyskutuje. Natomiast jeśli chodzi o zapewnienie
państwa o doprowadzeniu do czystości i porządku te wzorcowe i pokazowe ulice,
niczym nie skutkują. Mija już 2 miesiące, bo to jest wcześniejsza moja odpowiedź i tam
absolutnie nic się nie zmienia, tak samo proszę o to, żeby uzupełnić tą piaskowocementową, to wypełnienie między płytami chodnikowymi, ponieważ ono się
powiększa, rozwarstwia, te kamienie już zaczynają się ruszać i pracować, są
zdestabilizowane i naprawdę bardzo prozę, żeby się tym przejąć i od razu tym zająć,
bo jeżeli tak nie będzie to naprawdę pokuszę się o taki happening i na przyszłą sesję
pozwolę sobie wyciągnąć jeden kamień z tej ulicy i złożę go do protokołu sesji Rady
Miejskiej. Gdyby państwo niedowierzali, pozwoliłem sobie tym razem dokumentację
fotograficzną załączyć i to jest, to są tylko 3 zdjęcia, a mam więcej i dotyczy całego
obszaru, wszystkich 3 ulic, więc w odpowiedzi na interpelację składam ponowną
interpelację w tej sprawie do protokołu, zgłaszając się jednocześnie w punkcie
następnym do interpelacji.
Martin Zmuda – ja tak ad vocem do tego, co pan radny przed chwilą powiedział.
Pozwolę sobie odczytać art. 288 Kodeksu karnego – „Kto cudzą rzecz niszczy,
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uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.”
Dariusz Grodziński – widzę, że nasz kaliski Misiewicz jest w formie, proszę państwa.
Prawo i to jako student prawa powinien pan wiedzieć, przewiduje formę
obywatelskiego nieposłuszeństwa, które nie ma na celu czynienia zła, tylko ukazanie
tego zła i wyprowadzenia z tego wartości wyższej i tą kwalifikacją prawną będę się
zasłaniał, będę walczył jak lew, od swoich zamiarów nie odstąpię.
Tadeusz Skarżyński – pomijając kwestie związane z merytorycznością tego, czy
rzeczywiście w chwili obecnej powinny być naprawiane czy poprawiane ul. Kadecka
i Piekarska i Browarna, bo to też jest kwestia związana z tym, że podejrzewam, że
wymaga pewnego czasu, żeby one osiadły zwyczajowo pod względem technicznym
i wtedy dopiero pewne poprawki nanieść. Ja chciałbym się odnieść do tego, że
w imieniu chyba Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie życzę sobie, żeby pan
nazywał jednego z naszych radnych kaliskim Misiewiczem, bo zważywszy na to, jakie
funkcje pełni pan, jakie funkcje pełnili pana koledzy, nie sądzę, żeby, znaczy mam
pewne wątpliwości, czy nie są one związane z ich pozycją w partii w Platformie
Obywatelskiej, to jest to wysoce niestosowne. Dlatego może te osobiste takie wycieczki
darowalibyśmy sobie.
Krzysztof Gałka – ja bym chciał, żeby może ta dyskusja za długo się nie rozwijała na
temat, tak sobie pozwolę powiedzieć Kadeckiej, Piekarskiej i Browarnej, powiem coś
takiego, jako przedstawiciel MZDiK – robota została wykonana naprawdę bardzo
rzetelnie i starannie, jest udzielona gwarancja, jeśli dobrze pamiętam 10 lat na te
ulice. Ponieważ ze strony pana radnego są pewne uwagi osobiście zajmę się tematem,
dokonamy przeglądu i jeśli się faktycznie to potwierdzi, bo na dzień dzisiejszy
pracownicy MZDiK dokonywali tego przeglądu, nie stwierdzili tego, osobiście się w to
zaangażuję, jeśli to stwierdzimy wykonawca na własny koszt, własnym staraniem
wprowadzi stosowne poprawki. Natomiast powtarzam, ulica jest objęta 10-letnią
gwarancją, nie ma tu możliwości, ażeby następowało jakiekolwiek osiadanie tej
nawierzchni, tu jest taka konstrukcja i taka grubość zastosowanego materiału, że tu
nie ma takiej możliwości. Proszę zaufać, osobiście zajmę się tematem.
VIII. Interpelacje.
O zabranie głosu poprosił radny Piotr Lisowski – mam dwie interpelacje. Jedna
dotyczy, mógłbym ją zatytułować „Drogi hańby w Kaliszu”, są to drogi gruntowe, od
wielu, wielu lat nieremontowane, tutaj mam na myśli akurat drogę, ulicę Żwirową, ale
tak samo pan radny Eskan pewnie mi przypomni nazwy, tak?, Lisia, Sarnia i Zajęcza,
oczywiście, które się przewijają już od kilku sesji. Tych ulic gruntowych w Kaliszu jest
wiele i mam prośbę jednocześnie i pytanie i apel do pana prezydenta, żeby
przygotować harmonogram realizacji i przebudowy i budowy tych dróg.
Druga moja interpelacja dotyczy Szkoły Nr 9 na ul. Żwirki i Wigury. Prosiłbym pana
prezydenta o zainteresowanie się sytuacją w tej szkole, szczególnie sal
komputerowych, programów komputerowych, a może ich braku, tak samo wielkości
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ławek, ponieważ ławki, wiadomo, w ciągu wielu lat nastąpiła akceleracja, czyli wzrost
wzrostu wśród młodzieży i często są niedostosowane do ich budowy anatomicznej. Tak
samo kwestia funkcjonowania źródełka na terenie szkoły. Te wszystkie interpelacje
jeszcze złożę pisemnie.
Dariusz Grodziński – pierwsza interpelacja dotyczy ul. Czaszkowskiej. Mieszkańcy
i radni tam z rady osiedlowej dopytują mnie o rozpoczęcie remontu i przebudowy
tej ulicy na odcinku od ronda do ul. Nowy Świat. Wiemy, że tam jest już zrobiony
projekt, wiemy także, że ten odcinek nie jest za duży, długi, chociaż prawdopodobnie
tam zakres rzeczowy może być większy i tam może być pewnie problem z drzewami, jak
na ul. Asnyka, ale ten projekt jest i teraz tylko wymaga jakaś wola i decyzja polityczna,
żeby ta inwestycja ruszyła. I w ich imieniu dopytuję się, kiedy realnie te szanse na tym
odcinku, kiedy prace mają realne szanse, żeby ruszyć na tym odcinku, jaki jest ich
kosztorys i zakres rzeczowy do zrobienia.
Druga interpelacja to też trochę w nawiązaniu do gratulacji pana przewodniczącego,
który na początku sesji składał, bo dobrze wiemy, że dzięki wyjazdowemu zwycięstwu
z drugą drużyną Vive Kielce na kolejkę przed końcem sezonu faktycznie już jest awans
do superligi ekstraklasy szczypiorniaka przesądzony. I kiedy w poprzedniej kadencji
tworzyliśmy Miejski Klub Sportowy i robiliśmy pakiet finansowy, taki stabilizacyjnorozwojowy dla halowych sportów ligowych zakładaliśmy, że w trzech dyscyplinach
każda awansuje o ligę wyżej, a jedna stanie u progu realnie walki o ekstraklasę i tak
się stało. To marzenie i ten sukces, który zapewne będzie miał wielu jeszcze ojców, się
zrealizował. I do tego się musi przygotować drużyna, ale także musi się do tego
przygotować samorząd. Musimy powołać nową spółkę sportową, spółkę akcyjną
i w mojej opinii powinna to być spółka, klub tylko i wyłącznie jednosekcyjny,
dedykowany tylko i wyłącznie superligowym piłkarzom ręcznym. I powinniśmy też
przygotować się do tego finansowo, sezon rusza już na jesieni, po wakacjach, dlatego
wnioskuję, interpeluję, żeby o przyszłości szczypiornistów w ekstraklasie rozmawiać
już na czerwcowej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, ale nie rozmawiać, tylko nad
konkretnymi projektami uchwał, np. powołujących sportową spółkę akcyjną
i konkretne kwoty w zapisach budżetowych robiące.
„Plac zabaw zamknięty. Wstęp wzbroniony od 10 maja 2017 r. do odwołania.
Uszkodzenia urządzeń zagrażają bezpieczeństwu bawiących się dzieci”. Taka kartka
wita najmłodszych kaliszan, którzy chcą się pobawić na placu zabaw finansowanego
z „Radosnej szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 7. Z tym konkretnym przypadkiem
spotkałem się przy szkole, ale raz po raz docierają do mnie informacje od
mieszkańców, tych placów szczególnie otwartych, nie przyszkolnych, nie
przyprzedszkolnych, że na różnych placach poszczególne urządzenia wymagają naszej
ingerencji, naprawy, serwisu. I chodzi o to, żeby jak najszybciej to zrobić. To właściwie
moja taka coroczna już interpelacja, bo każdego roku o tej porze występuję, żeby
zrobić audyt i przegląd wszystkich placów zabaw szkolnych, przedszkolnych,
żłobkowych, osiedlowych, tych w parkach, które są, żeby, bo one są bardzo oblegane
przez dzieci i żeby się upewnić, czy są wszystkie bezpieczne, a jeżeli nie to dokonać
stosownego serwisu i naprawy w możliwie jak najszybszym terminie, sezon w pełni.
Mam interpelację jeszcze odnoście Al. Wojska Polskiego. To jest główna arteria
miejska, która tak etapami została naprawiana, remontowana, na poszczególnych
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odcinkach, czy na poszczególnych skrzyżowaniach, przy okazji różnych projektów.
I chyba nikt nie będzie polemizował z faktem, że na całej swojej długości powinna być
zawsze w bardzo dobrym stanie, zarówno jeśli chodzi o jej przepustowość, jak
i wizerunek miasta w oczach osób przyjezdnych, chociaż bardziej można powiedzieć
przejezdnych, tych, którzy przejeżdżają przez Kalisz. Tymczasem w stanie
wymagającym interwencji jest prawa jezdnia na wysokości od ul. Widok do
ul. Poznańskiej. Bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą i najpóźniej w okresie
wakacyjnym ze środków na bieżące utrzymanie dróg dokonać remontu tej właśnie
nawierzchni.
Ostatnia sprawa dotyczy osiedla Dobro i sołectwa Dobrzec. Są one bardzo
niekorzystnie skomunikowane z ul. Poznańską. Żeby wyjechać samochodem
w kierunku gminy Gołuchów, powiatu pleszewskiego i dalej na Jarocin oraz Poznań,
trzeba objechać całe sołectwo i osiedle do ronda Dobrzeckiego, potem do ronda
Solidarności i dopiero wtedy wyjeżdża się we wspomnianych wyżej kierunkach. Podróż
tę znacznie by skróciły, odciążając jednocześnie ruch na wiecznie zakorkowanej
ul. Stanczukowskiego, przejazdy między ulicami Korczak i Poznańska w postaci
Północnej i Strażaków Ochotników. Niestety obie są nieutwardzonymi i wyboistymi
drogami polnymi. Ulica polna jest tylko w małej części utwardzona, Strażaków
Ochotników w ogóle. Zwracam się z prośbą o utwardzenie nawierzchni obu tych ulic,
czyniąc Północną i Strażaków Ochotników przejezdnymi. Co to da miastu? Po
pierwsze udrożni wyjazd mieszkańcom Dobra i Dobrzeca na Poznańską. Po drugie
będzie działać aktywizująco w procesie zamiany gruntów uprawnych na grunty pod
mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Po trzecie upłynni komunikację
i zarządzanie ruchem drogowym w okresie szczytu komunikacyjnego z okazji święta
Wszystkich Świętych. Otworzymy po prostu wąskie gardło dwoma dodatkowymi
przepustami.
Artur Kijewski, wiceprezydent Miasta Kalisza – ja, oczywiście będziecie państwo
radni mieli wyczerpujące odpowiedzi na swoje interpelacje. Tylko tak w skrócie
chciałem zasygnalizować. Interpelacja pana radnego Lisowskiego – te drogi,
o których pan mówił, oczywiście pracowaliśmy nad tym na ostatnich naradach, czy
nawet już po zimie mieszkańcy Żwirowej zgłaszali się, pierwsza rzecz jaką zrobiliśmy
to wyrównanie, droga jest w planie, jest to ostatnia droga, która zostanie utwardzona
i ma pan rację – „drogi hańby”, przejęta od naszych poprzedników, zgadza się i tak
samo owe zwierzęce ulice, tak przepraszam mówię, Sarnia, Lisia, Zajęcza, tak?,
dobrze zapisałem?, tak, także tutaj również będzie to ujmowane, jest tego troszkę.
Szkoła Nr 9 to jest tutaj rzeczywiście temat do rozpatrzenia, będzie trzeba zrobić pełną
analizę, tak jak pan powiedział, bo rzeczywiście była to szkoła dosyć tak od paru lat
zapomniana i warto się temu tematowi przyjrzeć.
Co do interpelacji pana radnego Dariusza Grodzińskiego – ul. Czaszkowska,
zrobiliśmy już jakiś czas temu z dyrekcją MZDiK taki jakby przegląd tych ulic, które
główne, te takie małe odcinki są do zrobienia, do remontu i rzeczywiście Czaszkowska
tutaj też widnieje, obok paru jeszcze innych. Ja tak tylko powiem troszeczkę w skrócie,
one się w przeciągu ostatnich 2 lat nie popsuły, te drogi były zaniedbane o wiele
wcześniej.
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A co do MKS-u bardzo się cieszę, że pan radny zauważył, że jednak jest duży sukces,
bo przypominam sobie jakoś rok temu, czy wcześniej bardzo pan się krytycznie odnosił
do działania obecnego, jeśli chodzi o MKS. My troszeczkę te środki jeszcze tam
zwiększyliśmy, wsparliśmy, ale żeby awansować, nic nie dzieje się bez jakiegoś tam
wsparcia, oczywiście bardzo się cieszymy, że teraz tutaj sekcja piłki ręcznej osiągnęła
tak znamienity wynik, ale przepraszam, panie radny Prus, proszę się nie obrazić,
trzeba było jakiegoś tam wariata, który by za tym chodził i biegał. Proszę to przyjąć
jako pozytywną wypowiedź, bo wiem, że pan czasem po głowie dostawał, a jednak się
okazało, że warto chodzić, bo to przynosi efekty, także jeszcze z mojej strony ukłon
w pana stronę.
Szanowni państwo, dalej plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 oczywiście będzie
do przeglądu.
Al. Wojska Polskiego tak, jak pan radny powiedział, zgadza się, prawa strona,
prowadziliśmy rozmowy z tymi mieszkańcami, znamy temat i przygotowujemy się do
niego, to nie to, że my się tym zajmiemy, tylko już się zajmujemy.
I osiedle Dobro oczywiście do rozpatrzenia, z tym, że przy wariancie teraz, jeżeli się
pojawił temat nowego przebiegu propozycji nitki 25, która jakby będzie omijała Kalisz
od strony zachodniej, wtedy rozważymy sprawę zrobienia właśnie dróg, które by
komunikowały zarówno Dobro i Dobrzec czy np. samo osiedle już Dobrzec z węzłem
na Castoramie. Po prostu będzie teraz to trzeba wszystko skoordynować. Także tutaj
w tym temacie jak najbardziej sprawa do rozpatrzenia i do zaplanowania.
Kamila Majewska – moja interpelacja dotyczy terenu przy żłobku na ul. Bogumiła
i Barbary. Jest tam taki teren, coś w rodzaju zaniedbanego dosyć placu zabaw, na
którym, jak to skarżą się mieszkańcy często dochodzi do spożywania alkoholu przez
określone osoby, a także brania narkotyków. Znajduje się tam kanapa, która już któryś
raz jest podpalana. Ostatnio, wiem, że z tego terenu ogromna ilość została zabranych
butelek i innego rodzaju środków po spożywaniu napojów alkoholowych, natomiast ta
kanapa nadal pozostała. Mieszkańcy skarżą się, że boją się nie tylko wypuszczać dzieci
na plac zabaw, boją się o swoje dzieci, ale także boją się o swoje mienie. W tej chwili
nawet starają się gdzieś dalej parkować samochody, bo są po prostu niszczone. Proszę
o wzmożenie tam patroli Policji, patroli Straży Miejskiej. Proszę również
o uporządkowanie tego terenu, oczywiście w imieniu mieszkańców i sprawienie, by ten
teren stał się ponownie bezpieczny.
Martin Zmuda – ja składam interpelację, oczywiście zobowiązuję się dostarczyć ją
też w formie pisemnej, narodziła się taka wątpliwość na temat sprzętu, na którym
pracujemy. Otóż na tabletach mamy również dane osobowe, sprawozdania z kontroli,
protokoły dotyczące skarg i chciałem zapytać, jaka jest procedura w momencie
zdawania tabletu. Jak wiemy, Sejm oraz Senat, parlamentarzyści również mają tego
typu sprzęty służbowe i jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych po zakończonej
kadencji one są zdawane i wszystkie hurtowo wrzucone do niszczarki w związku
z tą ochroną danych osobowych. Chciałem zapytać, zwrócić się oficjalnie
o informacje, jaka jest przewidziana procedura po zakończonej kadencji przez
radnego, jeżeli chodzi o ochronę tych danych.
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Ale będąc przy głosie i w związku z tym, że w tym punkcie został wywołany jakby
powtórnie i to ważne, bo musimy to podkreślać, temat awansu naszych piłkarzy
ręcznych do superligi, również przyłączam się do gratulacji i podziękowań dla pana
wiceprzewodniczącego Edwarda Prusa, ale myślę, że pan wiceprezydent Kijewski jest
bardzo skromny i trzeba też podkreślić, że w ostatnich kilku latach jeżeli chodzi o sport
dużo się w Kaliszu wydarzyło, a to również zasługa pana wiceprezydenta Kijewskiego
i pracowników wydziału kultury i sportu. Przypomnę, że my jako radni głosowaliśmy
nad przedłożonymi przez ten wydział uchwałami dotyczącymi zwiększenia środków na
piłkę ręczną w ostatnich latach i tutaj, panie prezydencie Kijewski, również w moim
imieniu i Klubu Radnych PiS, a i myślę wielu innych radnych, serdeczne słowa
podziękowania.
Artur Kijewski – chciałem odnieść się do interpelacji pani radnej Majewskiej, jest
dzisiaj też pan naczelnik z nami ze Straży Miejskiej oraz widzę tutaj też pana
naczelnika z Komendy. Ja już chciałbym oczywiście powiedzieć, że zanim odpowiemy
już pani w pisemnej formie oczywiście podejmiemy działania. Dzisiaj poproszę pana
naczelnika, żeby też odnośnie tych patroli, ponieważ ten temat jest nam znany. To,
Bodajże, 2 lata temu, jak byłem z panem radnym Zmudą, czy 1,5 roku temu na
zebraniu rady osiedla przedstawiano te tematy i rzeczywiście podjęte były działania.
Widzę, że sytuacja się powtarza, tamci ludzie, którzy może lubią to miejsce, ale nie
lubią zbyt ładnie jak ono wygląda, wrócili, czyli my również po prostu
zintensyfikujemy działania, czyli przy współpracy Straży Miejskiej z Policją.
Przewodniczący podkreślił, że oczywiście na pisemne interpelacje będą pisemne
odpowiedzi.
Dariusz Witoń – od początku obecnej kadencji zwiększyła się dość pokaźnie ilość
śmietników na ulicach naszego miasta. Wiele z nich ma nowy atrakcyjny wygląd, ale
niestety cały czas można powiedzieć, że nasi mieszkańcy nie do końca dbają o czystość
w naszym mieście, ale też wielu z nich zgłasza taką uwagę, że oni z chęcią by
powiedzmy wrzucili te śmieci, które gdzieś tam, po drodze mają w rękach, tylko, że
cały czas brakuje na ulicach miasta koszy. Nie chcę jakby wskazywać miejsca takiego
czy innego, bo myślę, że tu nie o to chodzi, ale często te wszystkie właśnie miejsca,
gdzie nie ma śmietnika, ktoś rzuca jeden, drugi papierek, inni dorzucają, Straż Miejska
posiada osoby, które później jeżdżą, sprzątają, itd. Może trzeba po prostu ten proces
jakby odwrócić, chodzą po mieście właśnie strażnicy miejscy, myślę, że powinniśmy
wykorzystać ich doświadczenia w tym zakresie, niech wskażą takie miejsca, gdzie te
śmietniki jeszcze się powinny pojawić i razem z wydziałem ochrony środowiska,
żebyśmy postarali się takie miejsca, w tych miejscach ustawić kolejne śmietniki.
A nie chciałbym już wychodzić kolejny raz w kolejnym punkcie, wnioskach
i oświadczeniach, pozwolicie państwo, że już za tym razem jeszcze raz przekażemy
zawodnikom, działaczom, a nade wszystko sponsorom Klubu Sportowego MKS
gratulacje z tytułu osiągniętego przez nich sukcesu. Swoje, w imieniu Klubu Radnych
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, swoje podziękowania kierujemy również do
wiceprzewodniczącego Edwarda Prusa. Dziękuję i gratulujemy.
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IX. Zapytania radnych.
Głos zabrał radny Tadeusz Skarżyński – moje zapytanie dotyczy realizacji jednego
z zadań Budżetu Obywatelskiego, jest to zadaszenie nad amfiteatrem w Parku
Przyjaźni, był to wniosek m.in. na osiedlu Czaszki i pojawiła się taka informacja, że
zadaszenie, które miało tam znajdować się w okresie letnim, zostało rozłożone
i złożone. W związku z tym moje pytanie, na które chciałbym uzyskać informację
dzisiaj tu na tej sesji, jak będzie funkcjonowało to zadaszenie dalej, czy ono będzie
rzeczywiście rozłożone na okres letni, czy ono będzie znajdowało się w jakimś
magazynie i dopiero przy okazji jakichś imprez będzie rozstawiane? Jak ono będzie
wykorzystywane? Bo takie niepokoje ze strony mieszkańców osiedla, czy też samych
wnioskodawców się pojawiły, także bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie.
Dariusz Grodziński – ja mam pytanie odnośnie przetargu na odbiór odpadów
komunalnych na terenie miasta Kalisza. 10 kwietnia było otwarcie ofert, teraz już
mamy 18 maja, z tego, co wiem, to konkurencji wielkiej tam nie ma, a ten przetarg jest
nierozstrzygnięty. Gdzieś tam w międzyczasie pojawiają się jakieś informacje o jakichś
brakujących kwotach. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim to jest etapie, kiedy to
będzie rozstrzygnięte i czy grozi nam w czerwcu, znaczy grozi, czy będziemy stali
w obliczu weryfikowania w górę lub w dół stawek za odbiór odpadów komunalnych?
I czemu to się tak długo przeciąga, rozstrzygnięcie przetargu, kiedy nie ma
konkurencji, nie ma walki tam, bo wiem, że chyba tylko są jedni oferenci, złożyli?
Jacek Konopka – ja chciałbym w nawiązaniu do zapytania złożonego na poprzedniej
sesji, otrzymałem oczywiście odpowiedź, natomiast jest ona mało precyzyjna
i chciałbym dlatego uzyskać uzupełnienie tych informacji. Kwestia dotyczyła zakupu
„Delfina”. Chciałbym prosić o informacje o wartość wyceny nabytej nieruchomości
całej oraz poszczególnych składników przywołanych przez pana prezydenta,
a mianowicie działki gruntu o powierzchni 1784 m2, to jest jeden składnik i drugi –
prawo własności budynku pływalni wraz z urządzeniami. O te wartości bym poprosił
i o wartość, o kwotę, za którą nabyliśmy tą nieruchomość.
Krzysztof Ścisły – ja chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat braku uchwały
w sprawie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 i przeniesienia na ul. Handlową,
bo wydawało mi się, że na tej sesji coś będziemy głosować. Czyżby jakiś problem
znowu wynikł z tego tytułu?
Artur Kijewski – chciałem tu się odnieść, pierwsza sprawa, która była, zapytanie pana
radnego Tadeusza Skarżyńskiego. I dobrze też, że padło, bo jakby w dobie
tzw. wszystkowiedzących komentatorów Facebook’owych wygląda to tak, otóż ja mam
tutaj kopię formularza, formularz nosi nazwę zadania „Zakup zadaszenia sceny dla
amfiteatru w Parku Przyjaźni”, a dalej dla zatroskanych, którzy dziwili się, że zostało
to zdjęte, tak napisali wnioskodawcy – zadaszenie będzie wykorzystywane podczas
licznych imprez plenerowych organizowanych przez radę osiedla zarówno w Parku
Przyjaźni, jak i w innych miejscach, placach, przed szkołami, boiskami. Korzystać
z zadaszenia mogą także inne rady osiedli, organizujące swoje imprezy. Czyli
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rozumiem, rozumieć to można normalnie i po polsku, że to zadaszenie jest zadaszeniem
mobilnym, nie stałym. Uwzględnili wnioskodawcy, że będzie to zadaszenie
przenoszone, przestawiane. Także tutaj chciałbym prosić, jak niektórzy właśnie mówię
piszą – ja się co prawda nie znam, ale chciałem powiedzieć, że… Dlatego, proszę
państwa, wygląda to tak, odnośnie, jak napisali wnioskodawcy. Jeśli chodzi o sprawy
dokładne, szczegółowe, pozostałe, zadaszenie zostało zaprezentowane, ponieważ tak
jak napisano w szacunkowych kosztach, koszty są przedstawione w następujący sposób
– element zadania: mobilna scena z zadaszeniem, koniec kropka, koszt. Natomiast,
żeby kupić scenę, jak się kupuje, czy np. samochód to trzeba uwzględnić, że on musi
jeździć, musi być paliwo, trzeba mieć prawo jazdy, różne, różne inne rzeczy i to
oczywiście było dalej dyskutowane i też w piśmie oczywiście były prowadzone
rozmowy. W piśmie z maja tego roku wnioskodawcy zgłosili się z wnioskiem o pilne
założenie i uruchomienie monitoringu dozorującego amfiteatr w Parku Przyjaźni, czyli
szanowni państwo, żeby tego nie zdewastować, nie zniszczyć poszedł temat jakby teraz,
żeby to monitorować. Także chciałbym gwoli wyjaśnienia i jakby też powiedzenia, jak
to wszystko wygląda. Zadanie zostało zrealizowane, dokonano zakupu, natomiast cała
ta otoczka, to wszystko to są rzeczy, które uzgadniamy, ponieważ trzeba ludzi
przeszkolić, którzy ten amfiteatr, znaczy to zadaszenie zamontują, rozmontują, zdejmą
i trzeba gdzieś to trzymać i pilnować. I tego oczywiście nam nie będzie wspierał ONZ,
tylko będzie płaciło za to miasto. To są te rzeczy, także, szanowni państwo, tu nie jest,
że ktoś zaniedbuje, robi komuś na złość, uwzględniony został tutaj postulat Rady
Osiedla Czaszki, ale nie będzie to robione od razu, także prosiłbym, żeby nie
wprowadzać opinii publicznej później w błąd, że coś założono i zdjęto. Nie może być
zadaszenie tego amfiteatru być opuszczone, np. kiedy jest niewykorzystywane,
ponieważ nie możemy zagwarantować tego, że przy braku monitoringu, jakiejś czy
ochrony, bo ja strażników tam nie mogę poprosić, żeby stali 24 godziny na dobę, że
ktoś tego nie zdewastuje, nie zniszczy, a przy pozostawieniu dachu na tej wysokości,
która jest wysokością estradową, przy podmuchach wiatru, przy wichurze, przy jakiejś
burzy, nie wiadomo jakichś porywach gwałtownych, grozi to po prostu zawaleniem
całej konstrukcji. Także tak to wygląda i tutaj nikt nikomu na złość nie robi, po prostu
chcieliśmy to zaakcentować, żeby było, że jest zadanie wykonane. Z radą osiedla
będziemy dalej wszystkie sprawy ustalać i to tyle, także tak to wygląda. Szczegóły
całych tutaj jakby rozmów i techniczne oczywiście służy pani naczelnik Pokorska,
gdyby było coś trzeba, to jeszcze pan radny miałby jakieś dopytania w tej sprawie,
oczywiście będziemy służyć odpowiedzią. To by było mniej więcej jakby tyle dotyczące
tego zadaszenia.
Karolina Pawliczak, wiceprezydent Miasta Kalisza – w nawiązaniu do pytania, które
skierował do mnie pan radny Dariusz Grodziński, chciałabym przekazać, oczywiście
w formie pisemnej taką odpowiedź pan również od nas otrzyma, że procedura
przetargowa nie trwa dłużej niż zwykle to się odbywa w tak dużym przetargu.
Nastąpiło oczywiście otwarcie ofert, firmy składają uzupełnienie, zgodnie oczywiście
z przepisami i niebawem nastąpi rozstrzygniecie tego przetargu. Poproszę, jeżeli
można, o skierowanie tego zapytania, panie radny, na piśmie do mnie. Dziękuję
bardzo.
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Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji – dla pana radnego Ścisłego
odpowiedź, mieliśmy taki plan rzeczywiście, żeby ta uchwała się znalazła w porządku
obrad, ale też mówiliśmy o tym, że warunkiem jest opinia kuratora, pozytywna opinia
kuratora, którą wydaje w formie postanowienia. Na dzień dzisiejszy opinia taka nie
wpłynęła, w związku z tym uchwała ta w dzisiejszym porządku obrad nie mogła się
znaleźć.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
O zabranie głosu poprosiła radna Magdalena Spychalska – Klub Radnych „Tak dla
Kalisza” chciałby się przyłączyć do podziękowań, które płynęły tutaj w stronę
wiceprzewodniczącego Edwarda Prusa, ale jednocześnie chcielibyśmy serdecznie
podziękować przede wszystkim trenerowi, który doprowadził tę całą drużynę do tak
ogromnego sukcesu, jakim jest wejście do ekstraligi. Jeszcze raz wielkie gratulacje
i podziękowania, proszę przekazać trenerowi, panu Bartłomiejowi Jaszce od naszego
klubu.
Grzegorz Chwiałkowski – na poprzedniej sesji wspomniałem o drożności kanalizacji
deszczowej. Jak dzisiaj się dowiedziałem tym się nikt nie zajmuje, a co to grozi? Więc,
proszę państwa, tutaj sobie zrobiłem taki mały szkic, więc tak, na samej górze to jest
chodnik, przy chodniku jest kratka ściekowa dla wody deszczowej, następnie jest
kanalizacja odpływowa, a na samym dole jest osadnik, w tej chwili tym się nikt nie
zajmuje, więc teraz wspomnę lata 50-te, a mogę wspomnieć, bo 21 czerwca kończę
80 lat i bardzo mi jest przykro, że w ratuszu starszych ludzi nawet się nie wysłuchuje
i teraz wspomnę o tym, więc w latach 50-tych, jak sobie przypominam, po mieście
Kaliszu jeździł wóz taki zakryty i taki pan do każdej kratki ściekowej podchodził, miał
tak nazwę, takie „wybierotko” i z tego osadnika usuwał piasek i ziemię. W tej chwili to
zostało zaniechane, a to grozi tym, że w momencie, jeśli ta kanalizacja jest niedrożna,
więc wtedy automatycznie piwnice są przez wodę zalewane. I w tej chwili chodząc po
mieście można zobaczyć tam, gdzie rosną drzewa, to kratki są już nawet nie zapełniony
osadnik, ale pod same kratki i już roślinki tam zaczynają rosnąć. I w tej chwili, w tym
momencie by trzeba wyznaczyć jakąś ewentualnie ekipę czy służbę i to systematycznie
przeprowadzać i unikniemy wtedy, jak to się mówi, jak się pożar jest, to się studnię
kopie. I wtedy byśmy to uniknęli tych podtopień piwnic.
Również mam wielki żal do pana Kijewskiego, który wypowiedział się w artykule
u pana Ścisłego, więc teraz nie jestem przygotowany, ale tylko tak systematycznie
powiem. Więc tak, pan redaktor powiedział, że „Caritas” nie dostaje pieniędzy, że
dostał 15 tys. zł na Unię Europejską. „Caritas” na taką podobną działalność jak ja
prowadzę dostaje co roku 250 tys. zł. Druga sprawa – nie otrzymałem wtedy 15 tys. zł
i zrezygnowałem z tej Unii Europejskiej, a w tym czasie, żeby to uruchomić to
„Caritas” otrzymał dodatkowo 15 tys. zł i Komitet Pomocy Społecznej na ul. Lipowej
również dostał 15 tys. zł, także tutaj był wielki błąd przeprowadzony. Teraz mam
największy żal do pana Kijewskiego. Pan Kijewski podsumował moją 30-letnią
działalność tym – no wszystko jest dobrze, tam pan Chwiałkowski tam niech sobie te
łódki tam wypożycza, ale co będzie, jak się coś stanie? Więc panie prezydencie
Kijewski, panu oświadczam, 30 lat jestem ratownikiem praktykującym, oprócz tego
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mam uprawnienia ster-motorzysty, również nie wspomnę o wodzie, więc jestem
instruktorem kajakarstwa, sędzią wioślarstwa i kajakarstwa, teraz będę się chwalił,
może nie powinienem tego powiedzieć, również jestem instruktorem boksu, także do tej
pory jeszcze się nie pozwoliłem pobić, tak. Teraz dalej, dziękuję, więc teraz, proszę
państwa, wspomnę, w ciągu 30 lat na rzece Prośnie licząc przez czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień, w zależności od jaka była temperatura, licząc przez 30 lat przez
4 miesiące, na pewno 10 dzieci nauczyłem pływać. I w tej chwili oświadczam, że na
mojej przystani, gdzie ja byłem i na rzece Prośnie w ciągu 30 lat żadna osoba, ani
dziecko się nie utopiło. Było jedno utopienie dziecka obok na mojej przystani, gdzie był
ratownik, dziecko zostało przywrócone do tego, ale zostało roślinką i wujek, który był
z tym dzieckiem, powiesił się, proszę państwa. I teraz jeszcze chciałem państwu
przypomnieć, czy był taki wypadek, jeśli państwo byliście na wczasach, żeby ratownik,
który tylko miał gwizdek i gwizdał, bezinteresownie państwa dziecko nauczył pływać.
Ratownik. A taki głupi Chwiałkowski w Kaliszu był i ok. 300 dzieci nauczył pływania.
Jeszczem, panie Kijewski, jeszcze raz panu wspomnę, więc przychodzą również dzieci,
które już umieją pływać, po nauce rocznej pływania, ale jak oni zobaczą tą ciemną
wodę i rzekę, więc mają obawy, więc ja stosuję tą metodę, każde dziecko, które
przyjdzie, dostaje rękawki i musi zademonstrować, że umie pływać. W momencie, jak
odcinek tam 20-30 m przepłynie, mam taką linę ze specjalnymi szelkami, zakładam tą
linę i delikwent przepływa w stronę parku. Jeśli przepłynie w stronę parku to twierdzę,
że umie pływać. Także, proszę państwa, i teraz jeszcze taka wielka prośba do pana
Kijewskiego, w tej chwili przez ok. 20 lat byłem gospodarzem na przystani MDK, którą
to przystań pilnowałem i nie doprowadziłem do rozszabrowania. W tej chwili
przystanią zarządza pan Przybyła i w tej chwili wielką przykrość otrzymałem, bo na
tabliczce jest napisane „Zakaz kąpieli”. I, proszę państwa, teraz wróćmy do całości,
przez 30 lat sanepid ani razu mi nie udostępnił wiadomości, czy rzeka jest zdolna do
pływania, ale ja wiem, że rzeka jest zdolna do pływania, bo tak – od czasu do czasu
raka złapię, w tej chwili małże są i najważniejsze to bobry są, proszę państwa, jak są
bobry to znaczy się, że woda musi być czysta. Ale Chwiałkowski, nie wiem co tu jeszcze
powiedzieć, bym prosił bardzo, ale niech pan Kijewski skontaktuje się z panią
Michniewiczową, bo ja tam tych przepisów to nie znam, bo ja nie mam do tego głowy,
ale pani Michniewiczowa te przepisy zna i niech pan z nią uzgodni, czy na tej
tabliczce, gdzie pisze „Zakaz kąpieli”, pod opieką pana Chwiałkowskiego i za zgodą
rodziców, pan Chwiałkowski może dzieci uczyć pływać. I ja jestem świadom tego, że
proszę państwa, teraz może tak nieładnie powiem w stronę miasta, miasto się
zachowuje w ten sposób, że tak – „Zakaz kąpieli” i jak się ktoś utopi to na swoją
odpowiedzialność, a ja uważam, że w tej chwili, przy tej rewitalizacji i powrocie
Kalisza nad rzekę, musi wolno się być kąpać, bo jeśli się nie będzie można kąpać, tak
jak pierwotnie pan powiedział, że będzie plaża w tej chwili, tylko będzie wypożyczalnia
rowerów i do wody nie wolno wejść, a za tą tabliczką 100 m już dzieciaki do wody
wchodzą i mogą się topić i jest wszystko w porządku, bo miasto nie odpowiada.
Chwiałkowski się za dużo nagadał, dziękuję bardzo.
Artur Kijewski – znaczy może na początek ja nie pamiętam akurat, czy ja się
wypowiadałem właśnie w sprawie „Caritasu”, chyba pan radny pomylił osoby, to jest
jedna rzecz, nie mówiłem o „Caritasie”, o tych 15 tys. zł, to chyba nie ta gazeta.
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Natomiast co do przystani, wie pan, ja bardzo szanując pana dorobek, działanie, itd.,
niestety powiem panu, prokurator w razie czego nie będzie się pytał, że pan znalazł
tam raka, itd., tylko będzie wyciągał, nie proszę pana, to nie jest pan ja, panie radny,
zarządza przystanią Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, pan jest tam po umowie
podpisanej z panem dyrektorem i to pan dyrektor ponosi odpowiedzialność,
a pan jeżeli dopuści również, jeżeli cokolwiek się stanie. Proszę pana, jest takie
powiedzenie, pan powinien to wiedzieć – koń ma cztery nogi, też się potknie. Także
przy całym szacunku dla pana wiedzy, umiejętności, medali, które pan zdobył,
prosiłbym, żeby pan jednak uszanował decyzje dyrektora OSRiR-u, bo to wie pan,
prokurator w razie wypadku nie będzie się pana pytał i powiedzmy, pana zasługi nie
będą tu obchodziły prokuratora, jeżeli pan będzie działał wbrew regulaminowi
obiektu. Pan musi to zrozumieć. Nie wiem, jak było wcześniej, ale tak jest teraz.
W zarządzie OSRiR-u to jest i ze względu na szacunek dla pana, itd., oczywiście został
pan jako pierwszy uwzględniony, żeby tam również z „Bankiem Chleba” mieć tą
działalność, gdzie można robić ogniska, ale jeżeli jest zakaz kąpieli to jest zakaz, pan
kąpie na własną odpowiedzialność, ale niestety, w razie czego musi pan być
świadomy, chcącemu nie dzieje się krzywda. Panu może ewentualnie dziać się
krzywda, jak coś się dzieciom stanie, niestety ani raki, ani bobry nie pomogą w tym
temacie.
Grzegorz Chwiałkowski stwierdził również, że rezygnuje z basenu w Ogródku
Jordanowskim, ponieważ jest tam łobuzeria, która wrzuca butelki do wody, jednak
prosiłby o posprzątanie miejsca, na którym w zimie mogłoby powstać lodowisko.
Edward Prus – bardzo dziękuję za te gratulacje, oczywiście przekażę autorom tego
sukcesu, ale państwo będziecie mogli sami im to powiedzieć, bo zapraszam serdecznie
na godz. 18.00 na Arenę, oczywiście mecz podsumowujący, wszystko jest już
rozstrzygnięte, ale będziemy walczyć do końca, Bartek Jaszka tutaj zapewnia, że on po
prostu zawsze walczy o wszystko i do końca. Mogliśmy skorzystać rzeczywiście
z doświadczenia wielkiego mistrza. Jest to dla nas zaszczyt gościć takiego człowieka
w mieście i dziękuję tutaj stąd właśnie, że przyjął takie nasze zaproszenie
i rzeczywiście tą drużynę, jest to jego wielka zasługa. Ale nie byłoby tego sukcesu,
gdyby państwa nie było. To jest wielką zasługą też radnych, gdzie w ich rękach,
a właściwie i troszeczkę w duszy i w tej przychylności jest to, że możemy skorzystać
z większych środków, bo zapewniam państwa, że wczoraj w telewizji poznańskiej
troszeczkę nam zabrakło czasu, ale mówiliśmy o tym, jakie tu są środki potrzebne, nie
są to jakieś wielkie i oszałamiające, ale oczywiście większe. Jest jeszcze jedna nadzieja
tutaj, że oczywiście tutaj pan Artur Kijewski, prezydent, mile, mile mi to się słyszy,
mogę się tak nazywać, natomiast jeżeli będziemy może jeszcze jednego takiego mieli,
ja zresztą też dołożę wszelkich starań, to na drugi rok, przy tym sztabie trenerskim,
nowym, z Mariuszem Wiktorowiczem i panem Przybylskim możemy wprowadzić drugą
drużynę do Orlen Ligi, a mianowicie żeńską drużynę piłki siatkowej. I tego się
trzymajmy. Dziękuję bardzo jeszcze raz i zapraszam na podsumowujący mecz,
będziecie państwo mogli naprawdę z tymi zawodnikami porozmawiać i będzie
oczywiście takie podsumowanie i podziękowanie na parkiecie.
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Andrzej Plichta – trzy sprawy – na początek trochę historii. Dokładnie 20 lat temu,
pewnie niektórzy z nas, kaliszan, przeżywali to bardzo mocno, bo to był taki kaliski
dzień, nie tylko w Polsce, ale także w Rzymie, ponieważ o godz. 12.00 wbiegał na Plac
św. Piotra kaliszanin, Andrzej Jabłoński. Przebiegł prawie 1500 km po to, żeby na
77. urodziny św. Jana Pawła teraz wręczyć mu osobiście zaproszenie do Kalisza,
osobiście. Olbrzymie przeżycie, nie tylko dla, mówię, Kalisza, ale dla Polski i także dla
Rzymu. Jak wiemy, Ojciec Św. 4 czerwca, 20 lat temu był tutaj w naszym mieście.
A więc takie wspomnienie historyczne. I na pamiątkę tego pan Andrzej Jabłoński
postanowił o godz. 12.00 złożyć wiązankę kwiatów pod pomnikiem. Jeśli ktoś
z państwa chciałby mu towarzyszyć to myślę, że bardzo się ucieszy. O godz. 12.00,
pierwsza informacja.
Teraz jeszcze jedna informacja. Przypominam, że Kalisz uczelniami stoi, rozpoczynają
się Juwenalia. Proszę mieszkańców o wyrozumiałość dla studentów. Jak ta
wyrozumiałość ma wyglądać? To można się zapytać mieszkańców Wrocławia,
Krakowa czy jeszcze innych większych ośrodków uniwersyteckich, naprawdę trzeba
mieć dużą wyrozumiałość. Tydzień temu byłem we Wrocławiu, oj, działo się,
naprawdę, działo się dużo. A u nas się zacznie o 12.30, zapraszam też mniej więcej
ok. 12.30, z panem prezydentem, z panią prezydent, zapraszamy tutaj wszystkich przed
ratusz, mają być studenci. I, proszę? Na Plac św. Stanisława, dobrze, tak, tam już
wygrodzone było, zapraszam serdecznie.
I trzecia wiadomość – zapraszam wszystkich państwa bardzo serdecznie na
XXXIX sesję, na 9 czerwca, będzie to nasza uroczysta sesja, nie tutaj, ale w Auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o godz. 17.00 w piątek.
XI. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
XXXVIII sesji. Następna, XL zwyczajna sesja, odbędzie się 22 czerwca 2017 roku
o godz. 9:00.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

Sporządziła:
18.05.2017 r. E. Pastuszak
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