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KRM.0002.0009.2022 

D2022.10.02503 

 

Protokół 

LVII Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 27 października 2022 roku 
 

I. Otwarcie posiedzenia.  

 
Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na 

dzisiejszej Sesji Rady Miasta Kalisza:  

– radnych,  

– prezydenta, 

– wiceprezydentów, 

– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,  

– 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 

Adama Bujnickiego. 

 

Następnie poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na 

tabletach przycisku „KWORUM”. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

przewodniczący otworzył LVII Sesję Rady Miasta Kalisza, stwierdzając, że 

uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować 
i podejmować uchwały.  

 

Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Eskana Darwicha. 

 

II. Propozycje zmian porządku obrad. 

 
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał przygotowane na LVII sesję, wraz 

z porządkiem obrad, w którym jest 5 projektów uchwał.  

 

Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne 

projekty uchwał, w związku z tym przewodniczący zaproponował rozszerzenie 

porządku obrad, wprowadzenie w punkcie V numeracji rzymskiej – Podjęcie uchwał 

w sprawie – dodatkowych punktów numeracji arabskiej: 

6 – projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza 

z dnia 29 września 2022 roku w zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek 

dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 

samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok – przekazanego radnym 

24 października, 
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7 – projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2022-2043 – przekazanego w dniu wczorajszym, 

8 – projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Kalisza zbadania skargi państwa █████████████* na dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu – przekazanego w dniu 

wczorajszym, 

9 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa █████████████* 

na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu – 

przekazanego w dniu dzisiejszym. 

 

Ponadto w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku 

z perspektywą do 2035 roku”, natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka 

Nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 

roku z perspektywą do 2035 roku” oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043. 

 

Przewodniczący poprosił zatem radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6 

arabski, znajdujący się w punkcie V rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku w zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, 

Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 

rok – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania – 

Mirosław Gabrysiak). 

 

Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7 arabski, znajdujący się w punkcie V 

rzymskim, projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2022-2043 – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, 

nieobecny podczas głosowania – Mirosław Gabrysiak). 

 

Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski, znajdujący się w punkcie V 

rzymskim, projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa █████████████* na dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu – 22 osoby były za 

(22 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania – Mirosław Gabrysiak). 

 

Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9 arabski, znajdujący się w punkcie V 

rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa 

█████████████* na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka 

Sienkiewicza w Kaliszu – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas 

głosowania – Mirosław Gabrysiak). 

 

Wobec braku innych propozycji bądź uwag do porządku obrad, przewodniczący 

stwierdził przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie V 

rzymskim dodatkowych punktów. Poprosił też o naniesienie zmian w materiałach 
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sesyjnych, w punkcie V rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 5 arabskim punktów od 

6 do 9. 

 

III. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Kalisza. 

 
Wobec braku uwag do protokołu z LVI sesji, wyłożonego do wglądu w Kancelarii 

Rady Miasta, przewodniczący stwierdził jego przyjęcie. 

 

IV. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał rady oraz działań 

i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 

 
Sprawozdanie prezydenta Miasta z wykonania uchwał rady oraz działań 

i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w dniu wczorajszym. 

 

V. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

Ad. 1. nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza (str. 1-5). 

 
Projekt uchwały dotyczy nadania drodze wewnętrznej łączącej nowo powstające 

działki budowlane z istniejącą ulicą Kąpie, nazwy ul. Lazurowa, nadania drodze 

wewnętrznej łączącej nowo powstające działki budowlane z istniejącą ulicą Świętego 

Michała oraz ulicą Łany Dobrzeckie, nazwy ul. Chabrowa, a także nadania drodze 

wewnętrznej łączącej nowo powstające działki budowlane z istniejącą ulicą Pogodną, 
nazwy ul. Klimatyczna.  

Lokalizację dróg przedstawiono na mapach stanowiących załączniki do niniejszego 

projektu uchwały. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz 

Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. 

 

Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas 

głosowania – Mirosław Gabrysiak i Magdalena Walczak) – przewodniczący stwierdził 

przyjęcie uchwały. 

 

Ad. 2. nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza (str. 6-8). 

 
Na terenie obrębu 008 Chmielnik wydzielono nową drogę, która stanowi drogę 
publiczną klasy dojazdowej. Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania 

nazwy drodze publicznej do Rady Osiedla Chmielnik, która zaproponowała nazwę 
„ul. Piniowa”, stanowiącą kontynuację stosowanego na terenie osiedla nazewnictwa 

ulic związanego z nazwami drzew i krzewów.  

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz 

Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. 
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas 

głosowania – Mirosław Gabrysiak i Magdalena Walczak) – przewodniczący stwierdził 

przyjęcie uchwały. 

 

Ad. 3. przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 

2035 roku” (str. 9-144). 

 
Strategia rozwoju Kalisza do 2030 r. z perspektywą do 2035 r. to nadrzędny dokument 

programujący rozwój miasta w najbliższych latach. Dokument ten wyznacza 

długofalowe cele i określa kierunki rozwoju Kalisza w trzech wymiarach: Kalisz – 

nasze miasto, Kalisz – nasza przyszłość oraz Kalisz – nasza przestrzeń.  
Projekt strategii podlegał konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz 

z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Projekt dokumentu uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego dotyczącą sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, 

określonych w strategii rozwoju województwa.  

Projekt uchwały szeroko omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu 

Osiedlowego; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja 

Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja 

Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza, która wypracowała 

zmiany. Na ich podstawie przygotowana została autopoprawka do projektu uchwały, 

którą radni otrzymali w dniu wczorajszym. Ponadto w dniu dzisiejszym otrzymali 

autopoprawkę Nr 2. 

 

Przewodniczący poprosił Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza 

o zabranie głosu w tej sprawie. 

 

Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – prace nad „Strategią Rozwoju 

Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku” prowadzone były od lutego 2021 r. 

do sierpnia tego roku. W okresie tym, od lutego do listopada 2001, opracowana oraz 

konsultowana była diagnoza strategiczna dla miasta Poznania jako dokument 

wyjściowy do właśnie przedstawionej dzisiaj państwu strategii. Prace nad tym 

projektem rozpoczęły się w listopadzie, a zakończyły na początku października 

i obejmowały 35-dniowe konsultacje tego projektu. Strategia przedstawiona była na 

wszystkich merytorycznych komisjach Rady Miasta Kalisza, na których państwo radni 

zgłaszaliście, podnosiliście różne kwestie odnoszące się do zapisów tej strategii oraz 

złożyliście wnioski jawne o ujęcie dodatkowych kierunków działań. Przeanalizowane 

zostały wniesione wnioski, jak i inne kwestie podnoszone podczas prac tych komisji, 

zgłoszone do ujęcia w strategii kierunki działań są i będą realizowane oraz rozwijane 

przez nasze miasto. Obecnie usługi społeczne są obszarem dynamicznych zmian 

w kontekście tych zmian i po konsultacji z Domem Pomocy Społecznej i Miejskim 
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Ośrodkiem Pomocy Społecznej, podjąłem decyzję o wprowadzeniu zapisów w szerszym 

ujęciu niż zaproponowano to na komisji, także to jest jakby w tej autopoprawce, którą 
państwo dostaną do tej strategii. Ja tylko przypomnę, że tydzień temu chyba 

odbieraliśmy, można powiedzieć, grant z Ministerstwa Rodziny od pani minister 

Maląg, grant na przeprowadzenie pilotażowego projektu z innymi samorządami, bo 

jest tam m.in. Sopot również i 20 chyba innych samorządów, na przeprowadzenie 

pilotażowego projektu właśnie na deinstytucjonalizację tych usług społecznych 

w zakresie opieki nad seniorami, będziemy te projekty tutaj w Kaliszu robić, myślę, że 

to wyraz dużego zaufania do tego, co tutaj w zakresie pomocy społecznej w Kaliszu się 
dzieje. Jestem przekonany, że ten projekt dobrze przeprowadzimy i damy, że tak 

powiem, dobre wytyczne do już szerszych ustawowych rozwiązań. Wszyscy zdajemy 

sobie z tego sprawę, że ta deinstytucjonalizacja jest przyszłością w zakresie również 
pieczy opiekuńczej, te zapisy również w tej strategii się znalazły. Odnosząc się do 

pozostałych kwestii podnoszonych na komisji, w tym dotyczących projektów 

kluczowych, po analizie możliwości wprowadzenia zmian w dokumencie uwzględniono 

dwa dodatkowe projekty w zakresie rozwoju przyszkolnej infrastruktury sportowej 

i przebudowę nawierzchni na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. 

Pomimo, iż to zadanie było jakby w Gminnym Programie Rewitalizacji, który jest 

jakby uzupełnieniem do strategii, no to literalnie wskazaliśmy również to zadanie. 

Wprowadziliśmy również budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-

technicznym przy ZSTE ze względu na to, że wydaje nam się, iż ten problem przebiegu 

jakby szybkiej kolei w tym rejonie może zostać rozwiązany. Udało nam się 
wynegocjować odgięcie jakby tej linii, te prace projektowe w tej chwili trwają, także 

wydaje nam się, że lokalizacja tego i ten projekt może być uratowany, w związku z tym 

chcielibyśmy, żeby wrócił również do tej strategii jako bardzo ważny obiekt. Dla nas 

oczywiście sam fakt wstawienia tych projektów i tych obiektów do strategii nie 

skutkuje jeszcze tym, że one powstaną. Musimy zabezpieczyć jeszcze finansowanie. Jak 

wiemy te czasy są w tej chwili bardzo trudne. Jesteśmy w trakcie prac nad budżetem 

i mamy tutaj pewne problemy, ale o tym wszystkim myślę, że również będzie czas, żeby 

rozmawiać i liczę na to, że państwo radni również tutaj z wyrozumiałością do tych 

i z takim wsparciem, zrozumieniem do prac nad naszym budżetem przyszłorocznym 

podejdą. W kwestii ujęcia w strategii budowy parkingów, doprecyzowany został zapis 

w zakresie kierunku działań w celu operacyjnym 6.2, czyli atrakcyjny obszar 

rewitalizacji zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji, te zapisy odnośnie 

parkingów również były w tym Programie Rewitalizacji, także nie musiały tak na 

dobrą sprawę znaleźć się w tej strategii, ale wiemy, że również radnym zależało na 

tym, by te parkingi tu w obrębie śródmieścia tworzyć. Gdyby było to proste już te 

parkingi dawno by powstały, natomiast my pewne działania podjęliśmy, o których 

zaraz państwu powiem, natomiast proponujemy zapis, rozszerzenie tego zapisu o tym 

atrakcyjnym obszarze rewitalizacji, który będzie w tej chwili po tych zmianach 

brzmiał: „Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji 

oraz ograniczenie ruchu kołowego w ścisłym centrum miasta, w tym stworzenie 

parkingów buforowych”. Nie piszemy tu o parkingach wielopoziomowych tak, żeby się 
nie blokować w przypadku, powiedzmy, braku zgody pani konserwator na jakiś obiekt, 

powiedzmy, taki właśnie kilkukondygnacyjny. Ja tylko powiem, że w tej chwili 

pracujemy już nad projektem Nowego Rynku. Przewidziany tam jest w tej chwili 
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parking podziemny pod częścią tej płyty na około 100 miejsc postojowych, dodatkowe 

miejsca postojowe mają powstać wokół tej płyty, mamy pewne problemy tutaj można 

powiedzieć na procesie administracyjnym. Pani konserwator nie chciała nam uzgodnić 
warunków zabudowy, w związku z tym odwołaliśmy się w tej chwili, jesteśmy z tym 

u ministra, czekamy na decyzję, co zrobi pan minister i czy my będziemy sami sobie tak 

na dobrą sprawę tą decyzję mogli wydać, ponieważ w tej chwili wszystko rozbija się 
o to, że nie mamy uzgodnienia. Pani konserwator życzy sobie bardziej szczegółowe 

rysunki, które tak na dobrą sprawę powinny powstać w późniejszym procesie 

inwestycyjnym, a nie w tej chwili, także taki parking zakładamy, że niebawem 

w mieście już pierwszy się pojawi, dodatkowo te miejsca wokół płyty, myślę, że one 

również znacznie zmienią tutaj warunki korzystania. Myślimy również z panem 

dyrektorem o wygospodarowaniu tych miejsc postojowych chociażby na ulicy 

3-go Maja, w przyszłym roku powstanie koncepcja gruntownej przebudowy tej ulicy ze 

zwężeniem jakby tych pasów jezdni, wprowadzenie tam właśnie wzdłuż całego 

3-go Maja dodatkowych parkingów oraz zieleni. Chcielibyśmy, żeby ta ulica, no, 

razem z Nowym Rynkiem, tak? i z tymi trzema placami, które również w tej chwili 

kończymy projektować, była naprawdę wizytówką naszego miasta i myślę, że te 

wszystkie dobre rozwiązania, które w tej chwili miasta europejskie wprowadzają, będą 
w tych wszystkich projektach już ujęte, odnośnie parkingów, odnośnie zieleni, 

odnośnie nawierzchni. Dodatkowo chciałbym również powiedzieć, że taki parking 

powstanie, nie wiem w tej chwili, tu może pani naczelnik by mi podpowiedziała, ile 

miejsc postojowych jest ujętych przy przebudowie targowiska na ul. 3-go Maja. Na 

3-go Maja? No, także tam również powstanie taki super w porównaniu do tego, który 

jest w tej chwili, plac targowy również z zielenią, z toaletą, z układem komunikacyjnym 

przebudowanym, no i 130 miejsc parkingowych, które również w przypadku, kiedy tam 

nie będzie odbywał się handel, mogą być, mogą korzystać mieszkańcy np. okolicznych 

tutaj budynków i tak samo w ciągu dnia, jak to się dzieje w całej strefie, te parkingi 

będą do wykorzystania. Także niebawem tych miejsc postojowych pojawi się coraz 

więcej. My staramy się każde miejsce, że tak powiem, wygospodarować pod parkingi. 

Ostatnio, no niezbyt dużo, ale nawet trzy miejsca wygospodarowaliśmy na ulicy Złotej, 

część miejsc jest zajmowanych przez lokalnych przedsiębiorców, ponieważ chcą oni 

prowadzić działalność również jakby na zewnątrz lokalu, również w warunkach, 

powiedzmy, tych jesiennych czy zimowych, także te ogródki tutaj często powstają 

kosztem miejsc postojowych, zawsze staramy się to jakoś zrekompensować gdzieś 
w sąsiedztwie. Tak się stało tutaj na ulicy Śródmiejskiej, można powiedzieć, że te trzy, 

że te dwa miejsca, które zabraliśmy pod ogródki skompensowaliśmy w formie co 

najmniej trzech miejscu tutaj na ulicy Złotej. Co do samego dokumentu, myślę, 
szanowni państwo, wysoka rado, że jest on w miarę dobrze przekonsultowany, 

przeanalizowany przez nas. Oczywiście można tu jeszcze zgłaszać różne sprawy, 

można się z tą wizją miasta zgadzać, można się nie zgadzać, ja to wszystko rozumiem, 

natomiast musimy też wiedzieć o tym, w jakich rygorach ten dokument powstaje, jakie 

płyną, że tak powiem, konsekwencje pewnych zapisów. Odnośnie tych projektów 

kluczowych, które pojawiają się w dokumentacji to to też nie jest tak, że inne ważne 

projekty, których w tej strategii nie ma, nie powstaną. My nie jesteśmy w stanie w tej 

chwili tak na dobrą sprawę przewidzieć, literalnie rzeczywiście wskazać projektów, 

które zaraz będziemy opracowywać chociażby szykując się do pozyskania tych 
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środków z WRPO jak tylko ruszą konkursy w Urzędzie Marszałkowskim. Także myślę, 
że te najważniejsze kierunki są wskazane w tym dokumencie. Jest to zrobione w sposób 

przejrzysty również dla mieszkańców. Zależało nam na tym, żeby ten dokument był 

taki, no, przyjemny w odbiorze, bo ten poprzedni z kolei, który tutaj w Kaliszu 

obowiązywał, w naszej ocenie, no, nie zachęcał do tego, żeby się z nim zapoznać, żeby 

go po prostu przeczytać i myślę, że również w przyswojeniu był trudniejszy. Ten jest 

takim dokumentem lżejszym, łatwiejszym, ale myślę, że te najważniejsze kierunki 

rozwoju dla naszego miasta, tak żebyśmy mieli również te wszystkie elementy, które 

pozwolą nam później starać się o środki zewnętrzne, one są w tym dokumencie zawarte 

i myślę, że uniknęliśmy też tych problemów, które mieliśmy do tej pory przy okazji 

tworzenia różnych dokumentów strategicznych, że później okazywało się, że ruszał 

jakiś program np., a my musieliśmy te dokumenty sobie szybko pod ten program 

zmieniać, no bo coś tam było nieujęte, czy czegoś nie przewidzieliśmy w przypadku 

tego dokumentu. Zakładamy, że wszystko pod tym kątem jest w porządku i rzeczywiście 

będziemy tutaj dzięki tej strategii realizować również cele strategiczne, które narzuci 

nam chociażby zaraz Urząd Marszałkowski poprzez swoje programy operacyjne. 

Także jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytania, jesteśmy w stanie, tutaj jest pani 

naczelnik, osoby, które przygotowywały, pracowały nad tym dokumentem, jesteśmy 

w stanie jeszcze raz spokojnie na pewne kwestie odpowiedzieć, natomiast w finale 

jakby tutaj sprawy bardzo proszę wysoką radę o przyjęcie tego dokumentu razem 

z tymi autopoprawkami, które wynikają jakby z sugestii radnych. Za te sugestie, za te 

spostrzeżenia wszystkie bardzo, bardzo dziękuję. 
 

Zbigniew Włodarek – to jest czwarta strategia, czwarty dokumenty gdy spojrzę do 

tyłu, który omawiamy na tej sali. Dokument, który ma przynieść określone rozwiązania 

na lepsze jutro kaliszan. I zawsze przy każdym dokumencie towarzyszyła mi nadzieja, 

że takie działania, które są zapisane w strategii, będą podejmowane i ten Kalisz będzie 

rozwijał się, a mieszkańcom będzie żyło się wygodniej, bezpieczniej, lepiej. Chcę 
powiedzieć o takich dwóch kwestiach, które mnie niepokoją, jeżeli chodzi o ten okres 

i zapisy, które są w tym naszym dokumencie pokazane. Pierwszy temat, który mnie 

niepokoi i to mocno, niepokoi także zapewne i państwa i mieszkańców Kalisza, to 

prognoza ludnościowa naszego miasta w dłuższej perspektywie czasowej. Mamy na 

stronie bodaj 17 i 85 tejże strategii, tego dokumentu zapisane takie oto dane, że na 

2050 rok możemy w Kaliszu mieć poniżej, cyfrę chcę zacytować, poniżej 80 tys. 

mieszkańców. Czytałem w innych opracowaniach GUS-owskich, że na 2050 rok 

zakłada się, że w Kaliszu będzie żyło 75 tys. mieszkańców, a gdy państwu zacytuję taką 
symulację statystyczną, którą przeprowadziłem z dwóch tylko cyfr, jest w tym 

materiale taki zapis, że na, że w 2020 r. urodziło się 700-parę dzieci, a zmarło 

1400-ileś, czyli połowa idzie na ubytek ilości mieszkańców miasta Kalisza. Gdy te dwie 

cyfry zderzyłem ze sobą, to wynika z nich taka prosta symulacja, niekoniecznie ona się 
musi jakby sprawdzać, to z tej symulacji wychodzi, że na 2050 rok przypada cyfra 

73 tys. mieszkańców. Ale to są, ja już mówiłem na Komisji Zdrowia, zimne cyfry 

statystyczne, które są wypełniane życiem, bieżącym życiem i tak na to patrzę i tak 

chyba trzeba na to spojrzeć. Natomiast miejmy świadomość, szanowni państwo, że 

trendy europejskie, polskie idą w tym kierunku, że może nas w Kaliszu być coraz 

mniej, a jest także cyfra zapisana bodaj na 17 stronie, czy 85, cytuję, że w Kaliszu 
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mieszka na dzień dzisiejszy 26% emerytów i rencistów całej populacji naszego miasta. 

Jest to ogromny wskaźnik, najwyższy w Wielkopolsce, wskazujący na to, że to 

spojrzenie do przodu, jeżeli chodzi o ilości mieszkańców jest nieco pesymistyczne. Nie 

chciałbym tutaj używać wielkich słów. Stąd ja zadaję sobie pytanie, kaliszanie też, bo 

rozmawiałem z wieloma osobami w naszym mieście o tej strategii, zadawają sobie 

pytanie, czy ten dokument i te inne działania, które będą towarzyszyły nam jako 

samorządowi kaliskiemu w następnych latach, dadzą możliwość zatrzymania, ja mówię 
o takiej formule, zatrzymania ilości mieszkańców w naszym mieście. My na dzisiaj 

posługujemy się cyfrą 93 tys. mieszkańców i tak tego się jakby trzymajmy, bo te cyfry 

są różne, zależy jakie źródła i kto je podaje. I chciałbym kończąc tutaj ten wątek 

wypowiedzi, jeszcze raz podzielić się taką refleksją, co powinniśmy oprócz tej strategii, 

oprócz tego, co robimy na co dzień, oprócz tego budżetu, który przygotowujemy na rok 

2023, zrobić by zahamować, podkreślam to jeszcze raz, ubytek mieszkańców naszego 

miasta w latach następnych. I kwestia kolejna, którą chcę podjąć, to kwestia służby 

zdrowia, opieki zdrowotnej. W tym materiale jest sporo miejsca poświęcone tejże 

materii, natomiast byłem na inauguracji roku akademickiego, bodaj to był 

poniedziałek i pan rektor uczelni, pan profesor Wojtyła zacytował trzy cyfry: w Kaliszu 

przypada na tysiąc mieszkańców 0,84 lekarza, w Wielkopolsce 1,8 a w kraju 

2,4 lekarza na tysiąc mieszkańców. Gdy sobie te cyfry porównamy to jesteśmy gorsi od 

Wielkopolski o połowę, o 100%, a od kraju 300% i powinniśmy się zastanowić nad 

taką oto kwestią, co zrobić w Kaliszu, by w sytuacji gdzie rośnie liczba emerytów 

i rencistów, gdzie starzeje nam się społeczeństwo, gdzie ilość chorób i plag cywilizacji, 

rozwoju cywilizacji jest coraz większa, zrobić, by w Kaliszu nie było 0,8% lekarza na 

tysiąc mieszkańców, a 1,2 w najbliższym czasie. Ja aż nie jestem jakimś takim hura 

optymistą. Rysuje się jakieś światełko w tunelu, bowiem w ramach uniwersytetu, który 

ma powstać, planowany jest Wydział Lekarski. Jest to jakaś nadzieja na to, że to 

1,2 lekarza na tysiąc mieszkańców w jakiejś tam perspektywie czasowej, nie tej 

najbliższej, ale odległej osiągniemy. I to jest to, co mnie niepokoi, drugi temat i trzeci 

temat to ochrona środowiska, wypoczynek i to, co robimy wreszcie na rzecz tych 

kwestii, które poruszam. W tymże materiale, który cytuję i który mamy do wglądu jest 

za mało miejsca poświęconego takim zagadnieniom jak, co zrobimy, by wreszcie 

uregulować Szałe, by mogli kaliszanie podmiejskim, podkreślam to, podmiejskim 

dojechać i tam na Szałem odpoczywać. Zapomnieliśmy o działkowiczach, którzy 

w naszym mieście funkcjonują. Tych ogrodów działkowych jest w Kaliszu 7 czy 8, są to 

setki ludzi, którzy funkcjonują na rzecz, no, płuc tego miasta w jakimś tam drobnym 

zakresie. Przypomnijmy sobie, że mamy 200 ha lasu w gminie Godziesze, które jest 

własnością, mówimy o lesie winiarskim w tym materiale, a nie mówimy o lesie, 

w którym jesteśmy właścicielem i to jest chyba, jak dobrze pamiętam, proszę mnie tutaj 

trzymać za słowo, to jest 200 ha. My żeśmy jako samorząd kaliski w określonym czasie 

chcieli, by gmina Godziesze nam ten skrawek swojego terenu, tego lasu dała, byśmy 

mogli to mieć w granicach administracyjnych naszego miasta. Jest akapit w tejże 

strategii mówiący o aktywności naszego społeczeństwa w określonych dziedzinach 

życia. Chciałbym, byśmy dali satysfakcję i to nie chcę, żeby to była poprawka, 

satysfakcję tym wszystkim organizacjom, które działają w naszym mieście. Jest akapit 

o bezpieczeństwie miasta, mówi się tam o określonych przedsięwzięciach, działaniach, 

które będą podejmowane, ale chciałbym, byśmy tam gdzieś pamiętali o tym i mówili 
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o tym głośno, że w bezpieczeństwie to nie tylko policja, policja municypalna, straż 
miejska, to także strażacy, ochotnictwo strażackie, które ma w Kaliszu bodaj 

150-letnią tradycję i chciałoby się, byśmy pamiętali, że to środowisko ma określone 

zasługi i może w ramach ładu, porządku, wiele zdziałać. I na zakończenie jedna 

kwestia, która tyczy jakby mojego przedziału wiekowego, w którym jestem, to wrócę 
jeszcze na chwilę do emerytów i rencistów. Chcemy, byśmy dali satysfakcję tym 

wszystkim organizacjom, które tą aktywność przejawiają w naszym mieście. Mam tu 

na myśli Uniwersytet Trzeciego Wieku, mam na myśli organizacje emeryckie, 

w których to organizacjach doskonale sprawdza się nasza była skarbnik, pani Irena 

Sawicka i dali satysfakcję wszystkim tym organizacjom, które funkcjonują w mieście, 

jest ich bez liku i kłania się taki jakby pomysł, żeby w tym materiale, mówiąc 

o aktywności naszych mieszkańców, zrobić odnośnik, że na stronie BIP-u Miasta 

Kalisza jest wykaz wszystkich organizacji społecznych, które, pozarządowych, które 

działają w Kaliszu, gdzie kaliszanie swoją aktywność mogą realizować. Jest, na 

zakończenie, jest w tym dokumencie taki oto zapis, gdzie ten dokument nie może 

wyczerpywać wszystkich problemów związanych z rozwojem miasta i ja też nie 

chciałbym dotykać wszystkich sfer funkcjonowania miasta, bo to się nie da, ale 

chciałbym by ta strategia w tych dwóch punktach, które wymieniłem na początku – 

prognoza ludnościowa, ilość lekarzy na tysiąc mieszkańców, były pomyślne dla nas 

w następnych latach. Dziękuję za uwagę. 
 

Krystian Kinastowski – panie przewodniczący, bardzo dziękuję, ale myślę, że ta 

formuła będzie lepsza, bo można się odnieść na bieżąco i nic z tych ważnych spraw, 

które pan np. dzisiaj pan radny Włodarek poruszył, nie ucieknie. Panie radny, jeżeli 

chodzi o tą liczbę ludności, pan przedstawił oczywiście prognozy odnośnie Kalisza, ja 

tylko, panie radny, bym chciał, żebyśmy wiedzieli, że te same prognozy mówią o tym, 

że do 2050 r. w Polsce będzie żyło 35 mln mieszkańców, także ten problem 

demograficzny dotyczy całej Polski, a nie tylko Kalisza i nie przedstawiajmy tutaj 

naszego miasta w świetle po prostu takim czarnym, że to tylko w Kaliszu ubywa, że to 

tylko w Kaliszu się społeczeństwo starzeje, bo to są procesy, które dotyczą wszystkich. 

W Europie już one dawno temu zaszły, w tej chwili zachodzą w Polsce i rzeczywiście 

my taki problem mamy. Myślę, że to, że chociażby w Kaliszu za naszej kadencji 

powstał referat zajmujący się tylko i wyłącznie praktycznie tymi seniorami, tak?, to, że 

te organizacje senioralne wszystkie wspieramy. Ja wczoraj byłem po południu, 

szanowni państwo, również na spotkaniu z tymi seniorami, my rozmawiamy z nimi 

bardzo, bardzo często i myślę, że o tej satysfakcji, o której mówił pan radny dla tych 

środowisk senioralnych, myślę, że tyle satysfakcji, ile my im tutaj dajemy, no to 

naprawdę byłoby ciężko i myślę, że w tym zakresie robimy naprawdę dużo dobrego 

i z tego miejsca chciałbym podziękować wiceprezydentowi Mateuszowi Podsadnemu 

i całemu zespołowi, bo myślę, że jest to dostrzegalne nie tylko u seniorów, ale również 
na zewnątrz. Czyli tak, ta liczba ludności, oczywiście są na to sposoby. My wiemy 

jakie, no to jest powiększenie Kalisza. Wydaje mi się, że do tego projektu mnie akurat 

nie trzeba przekonywać, jestem jego gorącym zwolennikiem, natomiast w tym 

momencie nie ma takiej woli politycznej, żeby taki proces przeprowadzić. Ja mam 

gorący apel do pana radnego, żeby np. pan radny swoją koleżankę partyjną, panią 
Karolinę Pawliczak, która jest mieszkanką gminy Godziesze, można powiedzieć, że 
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przez płot graniczy z miastem i z tym lasem, o którym pan mówił, proszę zachęcić 
panią poseł jako mieszkankę tego regionu, żeby taką dyskusję o przyłączeniu tych 

mieszkańców do Kalisza, jakie będą mieli z tego korzyści, na swoim terenie wywołała. 

Ja przyjadę, ja porozmawiam, bardzo chętnie zaprosimy mieszkańców tych rejonów do 

Kalisza. Na pewno na ten moment nie chcielibyśmy wcielać ich na siłę. Wiemy, że 

mogą być protesty. Podejrzewam, że pierwszą osobą, która na czele tego protestu by 

stanęła w obecnych uwarunkowaniach jest właśnie pani poseł Pawliczak. Ale to 

dotyczy, szanowni państwo, wszystkich, można powiedzieć, partii czy ugrupowań. 
Można powiedzieć np., że były, znaczy kandydat PiS-u na Prezydenta Miasta Kalisza, 

czyli pan poseł Piotr Kaleta, który startował na Prezydenta Miasta również powinien 

mieć to miasto w sercu i powinien jako mieszkaniec, on chyba mieszka, pan poseł, 

gdzie?, w Chełmcach, to też mógłby taką ze swoimi mieszkańcami, taki temat wywołać, 
co oni by chcieli zyskać, co można dać tym mieszkańcom, żeby zachęć do tego, żeby 

w sposób cywilizowany do naszego miasta się przyłączyli. To samo dotyczy oczywiście 

pana senatora Janusza Pęcherza, który jest mieszkańcem powiatu pleszewskiego, 

Kościelnej Wsi, również bardzo chętnie tych mieszkańców byśmy do Kalisza zaprosili, 

gdyby pan senator Pęcherz wśród swoich sąsiadów takie spotkanie zorganizował, 

ewentualnie jako doświadczony samorządowiec, były Prezydent Kalisza, nie wiem, 

może zebrał te postulaty, pomógł nam jako tam, można powiedzieć, autochton to 

wszystko przeprowadzić, również byłoby super. Natomiast, tak jak mówię, przed tymi 

wyborami, które za rok, myślę, że nikt tutaj z osób, o, przepraszam, jeszcze o jednej 

miałem osobie wspomnieć, tak żeby nie było, że, bo przecież w Kaliszu mamy Klub 

Polska 2050, mamy kandydatkę na kandydatkę i ja również panią radną proszę o to, że 

jak już będzie jeździła zaraz na te dożynki wszystkie tutaj dookoła, bo już widzę, że ta 

aktywność wyszła poza rejon miasta, jak pani posłanka, pani, przepraszam, pani 

kandydatka na kandydatkę będzie jeździła po tych wszystkich dożynkach to żeby to 

wszystko nie kończyło się na odczytaniu np. jakiegoś listu, tylko niech pani już też 
pracuje z tymi ludźmi, dlaczego nie chcecie się przyłączyć, dlaczego chcecie, co mamy 

zrobić, żebyście chcieli, bo my ten temat wywołamy. Ja również, pani radna, 

oczekiwałbym jasnej deklaracji od pani, bo skoro pani jest kandydatką na kandydatkę, 
to ja jako prezydent miasta oczekuję od pani jasnej deklaracji, czy pani jest za 

poszerzeniem miasta Kalisza o okoliczne gminy, czy jak pani będzie tam do tych gmin 

jeździła, to pani będzie tych ludzi do tego przekonywała i ewentualnie, czy pani będzie 

przekonywała do tego rozwiązania swojego potencjalnego, koalicję, czyli PSL, który 

można powiedzieć, wiemy od razu, najprawdopodobniej będzie się ostro temu 

projektowi sprzeciwiał. Także myślę, że szanowni państwo, wszyscy mamy tu swoją 
rolę do odegrania. My do tego procesu się, my, szanowni państwo, my do tego procesu 

od strony Urzędu Miasta po cichu, spokojnie się szykujemy. Nie ma sensu tego robić 
w związku z tym, że zmiana administracyjna wiąże się również z podziałem 

geodezyjnym działek, tylko to jest olbrzymie wydarzenie i duży wysiłek, również taki 

administracyjny, organizacyjny. My się do tego powoli szykujemy, ja chciałem tylko 

powiedzieć jeszcze jedno, że zaraz w Kaliszu pojawią się pewne elementy 

infrastruktury, których do tej pory nie ma, tak jak obwodnica Kalisza, która też, że tak 

powiem, będzie limitowała pewne obszary, pojawi się, miejmy nadzieję jak najszybciej, 

szybka kolej, która również pewne skutki tutaj w takim rozwoju przestrzennym miasta 

będzie wprowadzała i to wszystko będą determinanty do tego, by ten Kalisz w pewnym 
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momencie, jak już wszyscy będziemy na to gotowi, powiększyć. Co my jeszcze robimy? 

Zanim, bo przecież był taki problem, tu doskonale wiemy, siedzi z nami Karolina 

Sadowska, która jest sołtysem Sołectwa, które zostało włączone do Kalisza, ci ludzie 

i to może pani Sadowska powiedzieć, radna, przez 20 lat byli zostawieni sami sobie. 

Co im dało włączenie do Kalisza? Nic, był problem z drogą, był problem 

z oświetleniem, z kanalizacją, my dopiero tam to ruszamy, jest oczywiście ciężko, bo 

każdy by chciał, żeby coś tam u niego robić. To, co możemy, to na Sulisławicach 

inwestujemy i staramy się po prostu, żeby to osiedle skorzystało na tym, że jest 

w mieście i teraz tak, do czasu, kiedy będzie decyzja o ewentualnym poszerzeniu 

Kalisza, my staramy się przede wszystkim zadbać o te tereny, które mamy w mieście. 

Niebawem przeprowadzimy też bardzo istotną w mojej ocenie inwestycję, czyli 

połączenie ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych, tam mamy teren, który 

szanowni państwo, nie wiem, 20 czy 25 lat objęty jest planem miejscowym i tam się nic 

nie stało przez 25 lat, no to my nie potrafimy się zająć terenem w centrum miasta, przy 

strefie inwestycyjnej, przy kolei, dobrze skomunikowanym, przy drodze wojewódzkiej, 

a chcemy, kurczę, wciągać dodatkowe gminy, gdzie tylko będziemy mieli problem 

z przejęciem infrastruktury, z inwestycjami i ze wszystkim i jeszcze będzie wielka 

awantura. Także jak zaprosić tych ludzi do Kalisza, jak my do tej pory nie potrafiliśmy 

zająć się swoimi terenami? Także najpierw będziemy aktywizować te tereny i uwalniać 
jakby ten potencjał, który mamy tutaj w mieście, również jeżeli chodzi chociażby 

o Dobrzec, o tą strefę inwestycyjną, wczoraj byli Szwajcarzy, tutaj Amerykanie, chcą 

tutaj, są zainteresowani potencjalnie postawić 50 tys.m2, docelowo 400 osób 

w branży spożywczej. Myślę, że również warto byłoby zawalczyć o takiego inwestora, 

no ale to musi być dobra oferta inwestycyjna, musimy go czymś przekonać, bo on 

z Kalisza pojechał do innych samorządów, inne ceny, inne warunki, to wszystko będzie 

musiał sobie zważyć. Natomiast generalnie można powiedzieć, że wyjechał 

zainteresowany. Czyli tak, ten kontekst tej demografii, myślę, że panie radny, tutaj 

wyjaśniłem i naprawdę, no proszę tutaj nie rozcierać jakichś tutaj czarnych 

scenariuszy przed miastem. Myślę, że nie jest tak źle, widać to po rozwoju bardzo 

takim intensywnym terenów, znaczy budownictwa mieszkaniowego w Kaliszu, wokół 

Kalisza. Ja uważam, że również dzięki tym mechanizmom, które wprowadzimy, czyli tą 

Kaliską Kartą Mieszkańca i rzeczywiście tymi profitami, które z tej karty płyną, mówię 
tu głównie o tej bezpłatnej i dobrze działającej komunikacji miejskiej, my będziemy 

w stanie ten trend na pewno zatrzymać i mam nadzieję, że za rok przy okazji tej 

dyskusji będziemy to w stanie również pokazać w liczbach, że ten spadek, który wynika 

z liczby meldunku w Kaliszu, został zatrzymany, ponieważ ludzie będą wybierali Kalisz 

jako miejsce, ja nie wiem, czy do mieszkania takiego docelowego, ale na pewno do, 

jako miejsce, w którym chcą być zameldowani i w którym chcą płacić podatki, a jeżeli 

mają drugi dom pod Kaliszem, bardzo dobrze, my nikomu nie bronimy, zaraz 

w perspektywie, powiedzmy, kilku lat i tak, że tak powiem, do tego miasta go 

zaprosimy. Jeżeli chodzi o urodzenia, myślę, że to jest też takie, kurczę, nie do końca 

dobra liczba i prawdziwa. Myślę, że tutaj bardziej mógłby się wypowiedzieć dyrektor 

szpitala, dlaczego tak mało kobiet tutaj w Kaliszu rodzi, dlaczego one wybierają 

Ostrów, Pleszew i to tam te dzieci się rodzą, w związku z tym tam, można powiedzieć, 
liczba tych urodzeń jest większa, natomiast tak jak mówię, jest to jakieś tam 

przekłamanie, bo te kobiety później, mam nadzieję, że biorą dzieci i wracają do 
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Kalisza. Tu w ogóle oczywiście ja mam wrażenie, też nie chciałbym być odbierany, bo 

to ja próbowałem tu pewne czynności podjąć, natomiast oczywiście było to 

przedstawione w takim trochę kontekście politycznym i jakby mojego ataku. My 

jesteśmy trochę zaniepokojeni rzeczywiście tym, co tu się dzieje w zakresie medycyny, 

dostępu do zwłaszcza tych specjalistycznych tutaj usług medycznych w Kaliszu, 

uważamy, że nigdy w Poznaniu na to, by w taki sposób ograniczać dostęp do tych 

specjalistycznych usług, by sobie nie pozwolono. Mam wrażenie, że na Kalisz jest 

trochę w tym zakresie przymykane oko, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tych 

lekarzy jest tak mało, czy to jest związane z tym np., że, bo przecież też wiemy, że wielu 

lekarzy nie pracuje w Kaliszu, tylko pracują albo w Ostrowie albo w Pleszewie, 

również nie chciałbym tego dzisiaj tutaj tych tematów poruszać, ale jest to pytanie 

jakby do pana dyrektora. My oczywiście doceniamy to, co robi pan dyrektor 

w zakresie, można powiedzieć, tego Excela, tak?, Excela, czyli zarządzania kosztami 

i finansami szpitala, bo myślę, że ma tutaj wiele sukcesów, no bo można powiedzieć, że 

spotyka się z dużym uznaniem swoich zwierzchników, także myślę, że pod tym kątem 

jest wszystko dobrze, natomiast mam wrażenie i to nie jest moje wrażenie, bo ja 

jestem, mam 42 lata i w szpitalu byłem może raz w życiu, nie wiem, czy te problemy 

zdrowotne się pojawią i będę musiał z tych usług korzystać, ale ja wiem, panie 

dyrektorze, także proszę naprawdę nie brać tego do siebie. Dostajemy mnóstwo 

informacji i wiadomości od mieszkańców, no że coś jest nie tak, no i dlatego tylko 

i wyłącznie my ten temat tutaj pokazujemy. Proszę tego naprawdę nie brać do siebie, 

wszyscy tutaj wspólnie powinniśmy dbać o dobro nie tylko szpitala jako instytucji, jako 

firmy działającej, bardzo dużej, zatrudniającej mnóstwo osób, mających swoje 

problemy, tak? i te, takie, można powiedzieć, lokalowe i płacowe i każde inne, ale 

pamiętajmy jeszcze jedno, że na koniec szpital jest od tego, żeby leczył mieszkańców 

Kalisza... Ale słuchajcie, to jest strategiczny cel, który podjął pan, tego, dobrze, bardzo 

dziękuję. W zakresie jeszcze tej medycyny, panie radny, my robimy bardzo dużo. 

Wspieramy przede wszystkim Akademię Kaliską. Chcemy, żeby jak najbliżej, 

najszybciej w Kaliszu powstał uniwersytet. Ten temat już mógł być załatwiony, trochę 
został zblokowany, ale myślę, że docelowo ten uniwersytet zaraz będzie. Miejmy 

nadzieję i wszystko, kibicujmy, żeby był z kierunkiem medycznym i tylko wtedy pan 

dyrektor będzie miał więcej tych rezydentów, którzy jak się zwiążą z wydziałem to jest 

szansa, że zostaną, będą tu jako młodzi lekarze w Kaliszu naszych mieszkańców leczyć, 
dając im jakby zdrowie, a panu dyrektorowi ratunek taki, można powiedzieć, kadrowy. 

Także to bardzo, z tego co wiem, pan dyrektor również z akademią w tym zakresie 

współpracuje, widzi chęć współpracy i to jest bardzo dobry kierunek. Ochrona 

środowiska - Szałe, panie przewodniczący, no to też jakby nie dotyczy Kalisza, 

ponieważ Szałe jest w innej gminie, a my mówimy tu o strategii dla miasta. Musimy 

być bardzo precyzyjni, jeżeli chodzi o granice, wskaźniki i jakby zakres również 
naszych tutaj możliwości i działań. Las miejski, no to się rzeczywiście, to się 
rzeczywiście wiąże ewentualnie z poszerzeniem granic. Myślę, że temat jest na stole. 

Pytanie, czy wywoływać temat zmian administracyjnych miasta tylko po to, żeby 

włączyć do niego las, czy po to, żeby przy okazji również zaprosić mieszkańców, którzy 

tam pod tym lasem mieszkają. Tak na dobrą sprawę na co dzień korzystają z miasta, 

byli lub będą, znaczy byli, często byli mieszkańcami Kalisza, a szanowni państwo, 

wójtowie też mają olbrzymie problemy, dlatego jest szansa na to, o tym żeby 
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rozmawiać, bo takie Godziesze do tej pory to była gmina typowo wiejska, a w tym 

momencie oni mają coraz więcej mieszkańców, którzy są praktycznie 100% 

mieszczuchami, którzy mają oczekiwania w stosunku do gmin typowo miejskich, chcą 
mieć drogi, chcą mieć chodniki, chcą mieć ścieżki rowerowe, chcą mieć przedszkola, 

chcą mieć autobusy. No niestety, szanowni państwo, jak ktoś mieszka na wsi to tam 

autobus nie będzie jeździł, bo, ten miejski taki, KLA, no bo takie autobusy jeżdżą tylko 

w miastach. Chcesz być w mieście, zapraszamy, możesz się przyłączyć i ten temat jest, 

tak jak powiedziałem, na stole, delikatnie już zaczynamy rozmawiać. Także, szanowni 

państwo, nie wiem co tu jeszcze było, straż ochotnicza, wspieramy, wystarczy 

zobaczyć, co mają w garażach. Rada Seniorów, już powiedziałem. Ogrody działkowe 

też wspieramy, mają się bardzo dobrze. 

 

Zbigniew Włodarek, ad vocem – dwie kwestie, krótko. My mówimy o Strategii 

Rozwoju Miasta Kalisza, miasta Kalisza, a nie o innych jakby kwestiach związanych, 

niezwiązanych z tymże dokumentem. Ja nie chciałbym, żeby z mojej wypowiedzi 

wybrzmiała taka oto nutka, że najważniejszą rzeczą dla nas na najbliższy okres jest 

przyłączenie lasu z gminy Godziesze. Moją intencją, to chcę podkreślić jeszcze raz, jest 

to, by wykorzystać ten fragment naszej własności miejskiej, by można tam było 

bardziej szeroko rozwijać rekreację, wypoczynek, przygotowanie młodych ludzi do 

życia. I wychodząc z tego wątku, o którym mówiłem na początku, że to jest nasza 

strategia, to chciałbym byśmy my mówili na dzisiejszej sesji o tym, co my będziemy 

robić na rzecz ochrony zdrowia, czy ochrony środowiska, czy innych zadań, a nie 

wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, ale w pewnym momencie to wybrzmiało to tak, że 

lasem to niech się zajmie jeden parlamentarzysta, inną kwestią inny parlamentarzysta, 

a jeszcze jakby inny szpitalem. My jako samorząd, panie prezydencie, dyskutujmy 

z tymi podmiotami, dyskutujmy z parlamentarzystami, byśmy te problemy, które są 

zawarte w tejże materii były rozwiązywane na rzecz mieszkańców Kalisza. Dziękuję za 

uwagę. 
 

Barbara Oliwiecka – ja tak tylko na początku chciałam powiedzieć, że nasze 

ugrupowanie nazywa się Polska 2050. Ja wiem, że tam gdzie są cyferki ciężko się to 

wymawia i pada 20.50 i różne inne konfiguracje, natomiast nawet powiem tak, Koło 

Parlamentarne Polski 2050 założyło sobie taki słoiczek, jeżeli któryś z posłów się 
pomyli to wrzuca w zależności od zasobności 2,50; 25,00, ale mam nadzieję, że bez 

słoiczka wszyscy państwo zapamiętacie, że to jest Polska 2050. Panie prezydencie, 

powiem, cieszymy się, że do strategii zostały włączone nasze wnioski w zakresie całej 

tej polityki społecznej. Rozmawialiśmy o tym na Komisji Rodziny. To są bardzo ważne 

kierunki, jak rozwój pieczy zastępczej, jak wsparcie działań właśnie w zakresie 

zdrowia psychicznego, szczególnie dzieci i młodzieży, czy wsparcie opiekunów osób 

niesamodzielnych. To jest bardzo dobry krok, że to się znalazło w tej strategii zapisane 

w taki bardzo czytelny sposób. Na komisjach poruszaliśmy wiele innych też wątków 

właśnie też tych dotyczących infrastruktury i tu mieliśmy, no słyszeliśmy, że się nie da 

rozszerzyć tej strategii o takie bardzo twarde projekty, jak właśnie przebudowa 

nawierzchni boiska na terenie I LO, czy budowa hali na Częstochowskiej w szkole, 

w ZSTE. Cieszę się, że się udało, że te projekty się znalazły, również bardzo, powiem 

szczerze, ważne dla nas parkingi i dobrze, że to zostało rozszerzone o zapis mówiący 
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wprost o ograniczeniu ruchu kołowego w centrum. Natomiast jeżeli chodzi o parkingi 

to należy mieć świadomość, że to nie dotyczy tylko strefy rewitalizacji. Jest to 

w strategii ujęte odnośnie strefy rewitalizacji, natomiast dobrze wiemy, że już poza 

strefą jest też bardzo duży problem z parkingami i generalnie trzeba mieć tą, pamiętać 
o tej tendencji, że już miejsca parkingowe powinniśmy budować w pionie a nie 

zabierać tej powierzchni, ale te zapisy cieszą w strategii. Oczywiście będziemy się jej 

przyglądać, bo papier przyjmie wszystko, ważne są działania. Będziemy sprawdzać 
zapisy też szczególnie dotyczące właśnie ochrony środowiska, bo pamiętam na 

początku kadencji przyjmowaliśmy program adaptacji miasta Kalisza do zmian 

klimatu, my go przyjmowaliśmy, to był efekt pracy poprzedniej kadencji, z takim 

zapisem, on tu wybrzmiał na sesji nawet, że on powinien być jeszcze raz 

przedyskutowany, ten program, zaktualizowany, my o tym pamiętamy, mam nadzieję, 
że do tego wrócimy. No i oczywiście będziemy się przyglądać, jak jest realizowany ten 

zapis w strategii, czy ten cel określony jako demograficzny, o którym też tutaj panowie 

dyskutowali, oczywiście zmiana granic administracyjnych miasta Kalisza. I powiem, 

szczególnie, że w tym zakresie pamiętamy, że mieliśmy już nieudaną jedną próbę 
i panie prezydencie, jesteśmy otwarci jako Klub Polski 2050 i myślę, że jako wszyscy 

radni na szerszą dyskusję o wszystkich problemach, które dotyczą Kalisza, również 
zmian granic administracyjnych, ale też powiem szczerze, że pan jako gospodarz ma 

taką rolę zapraszającą do dialogu, to znaczy chciałabym, żeby pan z niej częściej 

korzystał, bo w przypadku chociażby nawet transportu publicznego darmowego dla 

kaliszan, mi zabrakło tej dyskusji o tym, jak są realizowane te porozumienia 

z ościennymi gminami. Bardzo chętnie byśmy się też włączyli do tej dyskusji, a nawet 

przecież pan jako przewodniczący Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, 

ja się dowiedziałam już po fakcie, że we wtorek były warsztaty w starostwie dotyczące 

dokładnie, to się nazywało tak ładnie, „Powiedz nam jak zmienić poruszanie się po 

Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i sąsiednich gminach”. To były ważne tematy 

i bardzo proszę tak na przyszłość, jeżeli jest taka możliwość, żeby nas też o tym 

informować, bo jeżeli, bo Kalisz nie jest wyspą samotną, prawda? I naprawdę musimy 

ją rozpatrywać właśnie też w otoczeniu SAKO, także liczymy, że ten dialog dotyczący 

rozwoju aglomeracji będzie pan poszerzał również o nasze kluby radnych. Dziękuję 
ślicznie. A za strategią jako Klub Polska 2050, tak jak mówię, cieszymy się z tych 

zapisów, które zostały rozszerzone. 

 

Dariusz Grodziński – jeśli chodzi o treść tej strategii to jest ona dość zachowawcza, 

żeby nie powiedzieć defensywna, taka na przetrwanie, żeby dość łatwym sposobem 

osiągnąć jakieś proste do osiągnięcia wskaźniki. Najwięcej takiej treści 

miastotwórczej jest tam, gdzie wymagamy czegoś od innych, a nie jakby od siebie. To 

też jakby obrazuje też pana wystąpienie, że odnosi się pan do osób, których tutaj nie 

ma na sali, nie procedują z nami, nie mają też jak się odezwać, odpowiedzieć, czy 

nawiązać dialog. To jest nie tylko niefunkcjonalne, ale też tak może na bakier trochę 
z dobrym obyczajem, czy kulturą, ale to obrazuje właśnie też to, jakie są zapisy tej 

strategii. Najwięcej liczymy na coś, co się stanie obok nas, zewnętrznie, ktoś nam 

przyniesie, ktoś nam zrobi, a stosunkowo najmniej wymagamy od siebie i to też dotyczy 

pana prezydenta, bo też naokoło wymienia pan różne osoby, tych, których tu nie ma, 

a mówię, żeby oczekiwać coś od innych, no, należy pierw też dać dużo od siebie. 
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Natomiast w kwestii naszej demografii, naszej równości, o tym, co pan radny Zbigniew 

Włodarek powiedział, a pan to w jakiś sposób też może nie ripostował, ale gdzieś tam 

próbował w szerszym kontekście trendów krajowych rozmyć, które są też prawdziwe 

i też nie ma co zaprzeczać, ale tym bardziej trzeba działać tutaj prewencyjnie, 

progresywnie do przodu, nie wiem kompletnie dlaczego w takiej strategii, w oparciu 

o takie dane demograficzne, nie zapisujemy wprost, że chcemy wspierać dzietność 
kaliskich rodzin, szczególnie tą dzietność tam, gdzie ona jest bardzo utrudniona 

w wyniku różnych chorób cywilizacyjnych i nie wspieramy, od lat postuluję ja, radny 

Małecki, tutaj radni lewicy, radni Polski 20.50. Dlaczego w takiej strategii nie 

wpisujemy także wsparcia, przepraszam... ale starałem się, przepraszam, ale starałem 

się, dobrze, OK, 2050. Mówimy o tym szeroko, od lat 4, a ja jeszcze wcześniej, to już 
jest chyba 8. rok, kiedy o tym mówimy. Są procedury medyczne, które są trudno 

dostępne, bo drogie, można je wspierać, one są zdobyczami świata medycyny, nauki, 

nie budzą żadnych kontrowersji, tak jak transfuzja krwi nie budzi żadnych 

kontrowersji, mimo że tam parę osób z jakichś powodów religijnych też tam transfuzję 
krwi neguje. A my tego nie wspieramy w takim momencie, a to powinno być. 
Powinniśmy też napisać wprost o potrzebach infrastrukturalnych miasta, szczególnie 

takich, które były poruszane w kampaniach wyborczych i takie, które są realnymi 

deficytami w naszym mieście, wprost napisać, że Filharmonia Kaliska potrzebuje 

swojej sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia, najlepiej na kilkaset osób, 600, 800, 

a może 1000 i taka sala jest dla całego Kalisza potrzebna i byłaby szeroko używana. 

Od lat mówimy wszyscy o problemach z miejską biblioteką w Kaliszu, próbujemy ten 

temat trochę pudrować jakimś jednym remontem, czy drugim filii tej biblioteki, 

a wszyscy dobrze wiemy, że, no, Kalisz zasługuje na bibliotekę główną z prawdziwego 

zdarzenia, taką jaką my wszyscy oglądamy na wizytach studyjnych w naszych miastach 

partnerskich. Nie tylko osiedle Sulisławice było przyłączone do Kalisza, równolatkiem, 

że tak powiem jest też sołectwo Dobrzec, tam też nie potrafimy nawet zaprojektować 
tej drogi, już nie mówię o wybudowaniu jej, ta, która się rozsypuje, Św. Michała, ulica 

Dobrzecka. Wydawało się, że udało się doprowadzić poprzedniej kadencji do 

stworzenia kompletnego projektu i można z tym projektem aplikować i tą drogę 
budować, okazuje się, że trzeba od początku ten projekt budować i ciągle nie ma finału 

tego projektu i ciągle to od lat czeka odłożone odłogiem. Bardzo mało jest w tej 

strategii o komunikacji publicznej, o transporcie, o takim krwiobiegu naszego miasta 

i tam też najwięcej oczekujemy od innych, piszemy o przystankach kolejowych, 

o połączeniach kolejowych, a bardzo, może nie bardzo mało, a nawet w ogóle nie 

wspominamy o modelu komunikacji publicznej w Kaliszu. Świeżo, miesiąc temu 

przegłosowano bardzo ważne uchwały, które wprowadzają od stycznia na okres 2 lat 

dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca tą komunikację bezpłatną. Jest ogranicznik 

czasowy, 2-letni. Wprowadziliśmy poprawki do WPF-u w tej chwili, które pokazują, że 

z 18 mln zł rekompensaty podnosimy na 2 lata na 21 mln zł rekompensaty tytułem 

właśnie tej komunikacji darmowej, a później znowuż w WPF-ie już obniżamy to do 

poziomu 18 mln zł w tej strategii, a wprowadzenie takiego eksperymentu jak 

komunikacja bezpłatna w takim dużym mieście to jest naprawdę duże osiągnięcie 

i właśnie wszyscy za tym głosowali, chociaż każdy z dużą obawą i chyba też nie każdy 

się przy tym głosowaniu do końca uśmiechał, mając w głowie te obawy i zagrożenia, 

które z tej komunikacji występują, a tutaj nie ma ani słowa na ten temat, na temat 
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modelu tego, tej komunikacji publicznej w mieście w nawiązaniu do ograniczenia 

czasowego w zeszłomiesięcznej uchwale i tego, że jak głosujemy teraz Wieloletnią 

Prognozę Finansową wskazywałoby na to, że to jest tylko taki eksperyment na czas 

trochę przed wyborami, trochę po wyborach, a ja uważam, że powinniśmy być 
zdecydowani, albo w prawo albo w lewo i to powinno w strategii być wyraźnie 

zapisane. Jeżeli tego nie ma to po prostu nie ma, to po prostu nie ma. Mamy tylko 

2-letni teraz taki eksperyment, fajerwerek, czy jak zwał tak zwał. Nie zgadzam też się 
z częścią mierników osiągnięcia tej strategii. Ona też wskazuje, że ona też jest taka na 

przetrwanie, na szybkie, łatwe zaliczenie, żeby zielone te ptaszki graficzne tam 

wstawiać i potem chwalić się, że się jest takim dobrym managerem, bo co to jest za 

parametr przy budowaniu marki Kalisza, jak liczba uczestników jakichś wydarzeń 

społeczno-kulturalnych. No to nie liczba uczestników wydarzenia kulturalnego buduje 

markę, rangę Kalisza, bo jak zrobimy koncert gwiazdy disco-polo to przyjdzie 

15-20 tys. osób, ale to nie świadczy o marce ani o randze Kalisza. O marce i o randze 

Kalisza, markę i rangę Kalisza budują na arenie krajowej takie wydarzenia jak 

Kaliskie Spotkania Teatralne i to jest wybitnie krajowa ranga, Schola Cantorum 

buduje też tą rangę Kalisza, świeżutko jestem po konferencji dyrektorów instytucji 

kultury, gdzie parę osób mnie zaczepiło, skąd jesteś?, z Kalisza, a ja tam 

występowałem/występowałam na Scholi Cantorum i to buduje rangę i markę Kalisza, 

a nie liczba uczestników koncertu dicso-polowego, czy np. hip-hopowego. Tutaj nie 

neguję tego koncertu, tylko sam fakt, że to nie buduje marki Kalisza, tylko jakość tych 

wydarzeń. Co buduje markę Kalisza? Taką już nie krajową, międzynarodową 

budowały siatkarki, które kiedyś grały w pucharach europejskich, budowała nagroda 

Grammy, jaką osiągnęła Filharmonia Kaliska, buduje np. uważam też Kaliski 

Streetball, daje tą rangę, międzynarodową i tam nie jest ważne, czy tam, że tam nie ma 

tysięcy osób, tylko kilkaset. I, tu też się pochwalę, Festiwal Pianistów Jazzowych, to 

buduje tą rangę międzynarodową cały czas, bo to jest naprawdę, są koncerty specjalne 

z dużym line-up'em i o tym się mówi i pisze bardzo szeroko, więc z tymi miernikami też 
się nie zgadzam, dlatego moja ocena tej strategii jest taka, że ona właśnie jest taka na 

wyczekanie, bardzo zachowawcza, na szybką, sprawną realizację w dokumentach, 

odhaczenie urzędnicze, ale czy buduje Kalisz? No nie. To pokazuje, takie strategie 

i takie rzeczy, które my sobie zapisujemy dla siebie, to takie zobowiązania biorą na 

siebie mniejsze miasta, a nawet gminy, czy powiaty, że tu wybudują boisko w szkole, 

tutaj dołożą 4 km ścieżki rowerowej, tutaj 20 km dróg osiedlowych. W tej części, gdzie 

powinniśmy wymagać od siebie, nie wymagamy. Wymagamy od wszystkich innych na 

zewnątrz, dlatego ja mam taki zdrowy dystans do tej strategii i chciałem to właśnie 

w ten sposób wyrazić. 
 

Krystian Kinastowski – panie radny, zaczął pan od tego, że nie wiem, że była mało 

ambitna, tak?, czy taka zachowawcza. Ja tylko powiem, że już w tej chwili, jeżeli 

byśmy 100% chcieli zrealizować tej strategii to to jest ponad miliard złotych. Jeżeli 

byśmy dokładali oprócz tego wszystkiego inne rzeczy to właśnie wtedy można byłoby 

mówić, że ten dokument jest kompletnie nierealny i odbiega od rzeczywistości. Nam 

udało się stworzyć, mam wrażenie, dokument ambitny i skrojony na nasze możliwości 

przy założeniu, że ten miliard złotych będziemy w stanie wydać, oczywiście nie 

wszystko ze swoich środków, ponieważ, no, będziemy korzystać również z tych dotacji 
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zewnętrznych. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, ja nie rozumiem, o co chodzi. 

Myślę, że od stycznia będziemy w stanie naprawdę pochwalić się takim modelowym 

rozwiązaniem, na który będą, już wiem, że spoglądają inne miasta. Myślę że to, że 

w tak trudnym czasie rzeczywiście dla mieszkańców, rosnących cen, ale również, 
proszę?, ale jakiej stronie?, to nie jest na stronie, to od stycznia już będzie się działo. 

Ale to, no... Szanowni państwo, ja państwa proszę, żeby dyskusja odbywała się 
z mównicy, a nie na sali. Natomiast tak, panie radny, pan zapomina, mam wrażenie 

cały czas, albo nie wiem, chciałby zapomnieć, wypiera pan z pamięci, że pan był 

wiceprezydentem i pan bibliotekę mógł zbudować, pan też tworzył strategię, możemy 

zobaczyć te dokumenty, jak one wyglądały, jak były realizowane i co tam, co 

zawierały. Możemy bardzo prosto, bardzo szybciutko to zrobić. Jeżeli chodzi o in vitro, 

przecież pan mógł to zrobić. Dlaczego pan tego nie zrobił wtedy? Mieliście wszystko, 

dlaczego pan tego nie zrobił? Co tam jeszcze mógł pan zrobić? Pan mógł budować 
markę miasta, no, wie pan, no, nie chcę być złośliwy, ale wszyscy my zamiast zrobić te 

wszystkie rzeczy, panie radny, mówił pan tu dużo o kulturze i o tym, że my się tym 

wskaźnikiem takim ilościowym wykazujemy, dla mnie najważniejsze jest to, że żeby na 

te imprezy, które organizujemy w mieście, kulturalne, nie mnie jest oceniać to, wie pan 

i gusty, bo koncertu akurat disco-polo żadnego w Kaliszu nie było, przynajmniej sobie 

nie przypominam, żebyśmy robili, także proszę tego w ten sposób nie stawiać, chociaż 
uważam, że bardzo fajnie byłoby, jakby taki koncert był w Kaliszu i by ludzie, którzy 

słuchają tego, mogli przyjść i się po prostu przy tej muzyce pobawić. Widzi pan, pan 

ma coś takiego w sobie, że pan by chciał ludziom mówić, co mają słuchać, jak się mają 

bawić. Ja tego nie będę nigdy robił. Jeżeli ktoś chce słuchać takiej muzyki to uważam, 

że powinniśmy to uszanować i może przyjść i sobie posłuchać i nic się nie stanie, nie 

ma co się tutaj, wie pan, snobować na jakiegoś tutaj wysokiego użytkownika kultury. 

Wszyscy zresztą pamiętamy, jak pan budował markę miasta, ten słynny występ 

gitarowy a'la Santana. Myślę, że to rzeczywiście również był ten element budowania 

tej marki. Przepraszam za tą złośliwość, no ale, no słuchajcie tak było, tak? Tak było. 

Tak było, panie radny, no takie się imprezy tutaj organizowało i takimi rzeczami się 
zajmowało, jak się było wiceprezydentem. Odnośnie tam tych, ja już bym też tutaj nie 

chciał za dużo mówić odnośnie tam wspierania tej dzietności, tego wszystkiego, pan 

wiceprezydent, nie wiem, wczoraj czy 2 dni temu przywiózł z Poznania nagrodę za 

najlepszy samorząd wspierający, przyjazny rodzinie i to są rzeczy naprawdę, których 

się nie dostaje, jak się zapłaci jakieś tam pieniądze za nagrodę, tylko po prostu 

oceniane są twarde, czyste dane. Z biblioteką nie wiem, o co chodzi, ponieważ 
mediateka jest wpisana, pan rady widzę, że upierał się, żeby wsadzić tam to, 

wprowadzić siedzibę na siłę. Ta siedziba, myślę, że się jakoś tak nie najlepiej tutaj 

kojarzy. Myślę, że biblioteka miejska, kaliska nie zasługuje na nową siedzibę tylko 

zasługuje na mediatekę, w której również elementy administracyjne będą ujęte, 

ponieważ nie tworzymy miejsca jakby dla samej biblioteki, dla samej instytucji, tylko 

dla ludzi. Ona musi być nowoczesna, otwarta i taki obiekt jest w strategii, proszę mi 

wierzyć i taki obiekt, jak tylko będzie taka możliwość, w Kaliszu powstanie. Chyba 

wszystko, bardzo dziękuję. 
 

Po przerwie głos zabrał radny Marcin Małecki – ja chciałem się odnieść do strategii 

w kontekście ochrony służby zdrowia, profilaktyki zdrowotnej. W dokumencie, który 
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dostaliśmy na Komisji Zdrowia, jest to dokument poważny, a brakowało mi takiego 

poważnego podejścia do tematu profilaktyki ochrony zdrowia. Te zapisy mniej lub 

bardziej trafne odnośnie szpitala, myślę, że troszeczkę to jest za mało i chyba nie ten 

moment, żeby w strategii dotyczącej 2030 z przesunięciem na 2035 rok, to jest zbyt 

poważny dokument, żeby tego typu były, lub tylko te informacje były na temat szpitala, 

jako że medycyna, zdrowie, tak?, to przede wszystkim profilaktyka, bo lepiej jest 

zapobiegać, panie prezydencie, niż leczyć, a wszyscy chcemy, żeby tych mieszkańców 

było jak najwięcej, żeby się jak najwięcej rodziło, ale też, żeby ci seniorzy jak najdłużej 

żyli. Gratuluję, panie wiceprezydencie, tutaj tej nagrody dotyczącej działań 
profilaktycznych, ale takie rzeczy, no, należy zaznaczyć już w tej strategii. Cieszę się, 
że na Komisji Zdrowia udało nam się wypracować to wsparcie i rozwój profilaktyki 

zdrowotnej, bo to są bardzo ważne rzeczy, tym bardziej, że wiele tych programów 

profilaktycznych, ogólnopolskich zostało zamrożonych, zawieszonych przez 

Ministerstwo Zdrowia, ba, programy, które w tamtym roku miały powstać, programy 

profilaktyki np. HPV, ogólnopolskie, no, do tej chwili nie powstały. Tym bardziej rolą 

samorządu, w tym momencie Kalisza, taki program w Kaliszu jest i szacunek, ale ten 

program, no musi być mocno rozszerzany, bo nie możemy się oglądać na programy 

ogólnopolskie, które w tym temacie życzą sobie wiele do życzenia. W zasadzie, no, nie 

działają. Ten problem jest bardzo ważny, jeszcze raz podkreślę, no troszeczkę za mało 

w tej strategii w etapie początkowym było. Cieszę się, że ten wniosek, autopoprawka 

został na komisji wypracowany. Mam nadzieję, że zostanie przegłosowany, bo te 

choroby cywilizacyjne, tak?, które mamy, od chorób układu krążenia poprzez właśnie 

leczenie niepłodności, czy profilaktykę różnych nowotworów, no, są częścią i mam 

nadzieję, że będą częścią strategii naszego miasta. Moi szanowni przedmówcy, tak?, 

np. wspominali, to też są wartości dodane, nie tylko, nie wiem, ulgi podatkowe 

spowodują, że np. seniorzy czy osoby młode, pary będą chciały meldować się 
w Kaliszu i mieszkać, bo profilaktyka, takie programy profilaktyczne, których np. nie 

zapewniają ościenne gminy, a zapewnia Kalisz, też są impulsem do tego, żeby chcieć 
w tym mieście mieszkać. To samo dotyczy młodych par, które np., nie wiem, leczenie 

w tym momencie niepłodności też jest impulsem, żeby w tym mieście się zarejestrować, 
tym bardziej, że nie jesteśmy dużym ośrodkiem klinicznym i takich możliwości nie 

mamy, więc tym bardziej duża rola miasta, żeby to w strategii funkcjonowało, która 

jest długotrwała, nie wiadomo kto będzie zaraz rządził, ale to nie o to chodzi, chodzi 

o to przede wszystkim, że tego typu rzeczy miasto powinno w swojej strategii od 

początku zawierać, a nie tylko informacje o szpitalu, bo to mówię, to jest zbyt poważny 

dokument, żeby zapomnieć o profilaktyce. Odnośnie in vitro, panie prezydencie, też 
wspomnę jedną rzecz. Za rządów, współrządów mojego kolegi klubowego, tylko 

pragnę przypomnieć, że ten program, ustawa powstała w połowie roku 2014, program 

rządowy ruszył i tutaj samorządy w to się jakby nie mieszały, dlatego, że był program 

ogólnopolski, który w zasadzie zaspokajał te potrzeby, jeżeli chodzi o leczenie 

niepłodności. Dodam tylko oczywiście, że po półtora roku, mniej więcej po 2 latach, 

ten program został skasowany, także, no, była wtedy możliwość, że Polki, Polacy 

leczyli się w programach rządowych, więc jakby tutaj tej roli samorządu, akurat w tym 

aspekcie nie było takiej potrzeby, obecnie niestety jest, także ważna sprawa i, no, 

warto o tym pamiętać, tak?, także, a niepłodność jest też chorobą cywilizacyjną w tej 

chwili, także myślę, że to dosyć ważna rzecz. Na koniec też chciałem zapytać odnośnie, 
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bo nie zauważyłem tutaj informacji, czy, bo, no tutaj szeroko dyskutowany projekt 

centralnego portu komunikacyjnego i tych linii, czy gdzieś ta informacja jest zawarta, 

tak?, bo nawet w tych poszczególnych wariantach on żywo wchodzi w tkankę miejską, 

zwłaszcza mówię w tych wariantach, jeżeli w ogóle stacji nie będzie w Kaliszu, no to 

jakby te rejony Sulisławic, Piwonic, itd., no przestają się w tym momencie rozwijać 
i jak to ma się odnosić do tego strategia miasta, bo nie bardzo rozumiem? Czy my ten 

fakt widzimy, czy udajemy, że go nie ma, czy tu w jakiś sposób w strategii się do portu 

komunikacyjnego i linii kolejowych w jakiś sposób odnosimy? 

 

Krystian Kinastowski – panie radny, jeżeli chodzi o tą szybką kolej, no to ta strategia 

nie może zawierać zapisów odnośnie kolei, tam są takie pewne elementy, które 

uwzględniają to, że taki przystanek może się pojawić, no bo to zmienia jakby wszystko 

w naszym mieście, tak?, bo ta dostępność komunikacyjna miasta, atrakcyjność dla 

inwestorów się kategorycznie zmienia, natomiast w strategii mogą być tylko te rzeczy, 

które my będziemy realizować. My nie jesteśmy inwestorem, jest to inwestycja 

zewnętrzna, rządowa, realizowana przez spółkę CPK, możemy jedynie kibicować. My 

na tym etapie prac, które w tej chwili się odbywały, czyli konsultacji społecznych 

zorganizowaliśmy spotkanie. Pomimo trudności udało się to spotkanie doprowadzić do 

końca. W wyniku również tego spotkania wpłynęły konkretne uwagi mieszkańców 

i w tej chwili spółka, bardziej firma, która opracowuje to studium, wprowadza te 

zmiany. Część tych naszych, powiedzmy, uwag została uwzględniona. Z tego, co wiem, 

będzie możliwe chyba jeszcze jedno spotkanie takie konsultacyjne, na które te 

warianty, ten dodatkowy wariant, taki wynikowy, można powiedzieć, będzie 

zaprezentowany. Tu chodzi o ten przebieg nr 1 i nr 2, który budził największe 

sprzeciwy mieszkańców Kalisza, głównie Rypinka, natomiast my do końca nie wiemy, 

który wariant wygra, jakie kryteria co do wyboru przeważą. Tak jak mówię, 
powinniśmy zabiegać o to, by ta kolej w Kaliszu była i żeby się w Kaliszu 

zatrzymywała jak najczęściej. 

  

Kamila Majewska – kolega, jeden z przedmówców skrytykował trochę ten dokument, 

ale różne role przyjmujemy w zespole, tutaj pan radny Dariusz trochę przyjmuje taką 

rolę malkontenta, ja powiem, że dokument według mnie jest bardzo dobry. Jest on 

skrojony na taką miarę, na jaką też pozwalają finanse miasta. Pamiętajmy, że 

strategia jest dokumentem, jest planem, a plan zawsze dostosowuje się i zmienia do 

warunków, na jakie po prostu możemy sobie w danym momencie pozwolić. Uważam, 

że bardzo fajnie i perspektywicznie i mądrze sformułowana jest wizja. Tworząc 

strategię powinniśmy mieć wizję miasta większego niż obecne, tylko wtedy unikniemy 

degradacji. I pierwszy raz od kiedy ja pracuję w samorządzie, widzę działania, które 

rzeczywiście gdzieś ku temu i skutecznie zmierzają. Mam tutaj chociażby na myśli 
w tym momencie komunikację. Komunikacja, która już, tak?, od stycznia będzie dla 

mieszkańców darmowa. Widzę też, że prezydent czuje tutaj kwestie chociażby takie, jak 

to, że osiedla, które były do Kalisza przyłączone, czyli tutaj czy Sulisławice czy 

Szczypiorno, pozostają w jakiś sposób zaniedbane, czyli to powoduje w dalszej 

kolejności to, że kiedy my próbowaliśmy jako miasto występować o kolejne rejony, by 

dołączyć je do miasta, niestety napotykaliśmy na niechęć. Ta niechęć, myślę, też 
wynika z kwestii wysokich czy wyższych podatków niż są poza i może to jest taki 
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kolejny krok, w którym powinniśmy pójść, czyli tutaj te dwie drogi, tak?, czyli 

w pewnym momencie niestety, ale trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby i podatki były 

atrakcyjne, z drugiej strony, jeśli idzie o komunikację, ja jeszcze zauważam taką jedną 

rzecz, jeśli my na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego kroku przez te bariery 

osiągnąć, może warto by było pomyśleć nad takim krokiem, by zachęcić mieszkańców 

spoza miasta Kalisza, jeśli chcą u nas z czegokolwiek korzystać do tego, by 

pozostawiali właśnie, czy płacili podatki w Kaliszu. Można być mieszkańcem, tak?, 

mieszkającym poza granicami Kalisza, bo wiemy, że wielu kaliszan nawet ucieka, tak?, 

poza granice miasta, ale zachęcić ich, żeby płacili podatki w I, nie w II Urzędzie 

Skarbowym. By tego dokonać trzeba by było również to, co oferujemy naszym 

mieszkańcom otworzyć dla właśnie tych, którzy by te podatki w Kaliszu chcieli płacić, 
czyli jeśli my mamy Kartę Mieszkańca, która ogranicza tutaj się do tego, że, do takich 

dwóch warunków, tak?, że z jednej strony nie tylko zostawiamy podatki w Kaliszu, ale 

z drugiej strony jeszcze drugi wymóg jest taki, że trzeba być zameldowanym na terenie 

miasta Kalisza, może warto pomyśleć, żeby ten jeden warunek znieść, tak?, czyli 

chcesz jeździć darmową komunikacją, płać te podatki w Kaliszu, ale w tym momencie 

odblokujmy właśnie ten jeden punkt, który to uniemożliwia. Też widzę, że dobrze by iść 
tą drogą, panie prezydencie i wychodzić właśnie w kierunku mieszkańców właśnie 

z tym, że to, co my mamy jako miasto, bardziej celowo, przystępnie oferować właśnie 

te usługi dla swoich mieszkańców. W ten sposób może również, tak?, idąc tą drogą 

zachęcimy osoby spoza Kalisza, a w dalszej kolejności może i właśnie myślenie o tym, 

by określone rejony do tego Kalisza przyłączyć. To jest to, co, na co ja zwróciłam 

uwagę, jeśli idzie o strategię. Ja za swojej strony tutaj dziękuję za szczególnie takie 

punkty, o które ja interpelowałam już wielokrotnie, także i w poprzednich kadencjach 

zauważałam chociażby potrzebę Kalisza bardziej, no, zielonego, na zasadzie takiej, że 

powinniśmy pomyśleć o budowie większej ilości terenów zielonych, szczególnie 

właśnie wskazywałam ten teren Dobrzeca i taki punkt się tutaj znalazł, tak?, czyli 

budowa, powiedzmy, tworzenie terenów zielonych, parku na terenie Dobrzeca. Też 
punkt, który się nie znalazł, ale pan prezydent dzisiaj o nim wspomniał, wielokrotnie 

również interpelowałam o parkingi wielopoziomowe i chociażby tutaj, tak?, w rejonie 

właśnie tutaj centrum miasta, czyli na, obok Galerii Tęcza i też cieszę się, że to jest 

niejako dostrzeżona ta potrzeba i mam nadzieję, że uda się tutaj z osobą, która od lat 

blokuje rozwój miasta, mam na myśli tutaj panią konserwator, że uda się te problemy 

przejść i w tym kierunku iść. Dokument, uważam, bardzo dobry i bardzo dobra droga 

i dziękuję. 
 

Karolina Sadowska – myślałam o tym, by zabrać ten głos już wcześniej, ponieważ 
poczułam się wywołana do odpowiedzi, natomiast postanowiłam jednak wysłuchać 
wszystkich państwa wypowiedzi po to, by spróbować to wszystko podsumować. Jeżeli 

chodzi o Strategię Rozwoju Miasta Kalisza, odbyły się bardzo szerokie konsultacje 

w tym temacie. Ja sama wzięłam w nich udział w Akceleratorze Kultury, ponieważ 
uważałam, że to jest czas na zgłaszanie uwag, a na sesji Rady Miasta będziemy to po 

prostu, to co udało się wypracować do tego momentu, przegłosowywać, ale widać, że 

nie do końca tak się dzieje. Kontekst poszerzenia granic miasta Kalisza to kontekst, 

o którym rozmawiamy już od pewnego czasu. Ja zostałam poproszona przez 

mieszkańców o to, by napisać w tym temacie interpelację. Tej interpelacji nie było, 
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ponieważ wiem dobrze, że wiele dobrych rzeczy rodzi się w ciszy, a tych rozmów na 

temat poszerzenia już kilka było, może nie na temat tego, że to poszerzenie jest ważne 

już klika było i w takim kontekście też w Akceleratorze Kultury zgłosiłam uwagę, ażeby 

o ten punkt rozszerzyć strategię i bardzo dziękuję, że ten punkt właśnie się pojawił, 

który jest ważnym punktem. Tak jak mówiłam, sama o to wnioskowałam, by strategię 
o ten punkt poszerzyć, natomiast mówiłam też o tym, że musimy wreszcie zadbać o te 

tereny, które zostały wcielone do miasta Kalisza w roku 2000. I przy okazji 

konsultowania tego typu dokumentów zawsze i przez wszystkie przypadki nagle 

odmieniamy wyraz, nazwę Sulisławice. Szanowni państwo, bardzo mnie boli to, że nie 

odmieniamy tych Sulisławic, tego Dobrzeca, tych Sulisławic Kolonii, bo uwaga, 

Sulisławice a Sulisławice Kolonia to zupełnie dwa odrębne sołectwa, a wiem dobrze, 

że nie wszyscy z państwa o tym wiedzą. Więc dobrze, że o tym mówimy. Szkoda tylko, 

że przez te wszystkie lata skończyło się tylko na mówieniu o rozwoju tych wcielonych 

miejsc. Przypomnę tylko, że to sami mieszkańcy tych trzech sołectw wnioskowali o to, 

że chcą być wcieleni w granice miasta Kalisza. Co uzyskali w zamian? Uzyskali tyle, 

ile wywalczyli, szanowni państwo, Sulisławice i Sulisławice Kolonia w roku 2006, 

dzięki tutaj bardzo mocnym zabiegom sołtysów uzyskały plan zagospodarowania 

przestrzennego, dzięki czemu mogą się rozwijać. Zostały też w dużej mierze 

skanalizowane, częściowo oświetlone i na tym koniec, szanowni państwo. Niestety, 

jeżeli były jakieś inwestycje dalsze, były to inwestycje niewielkie, inwestycje, które za 

każdym razem wymagały bardzo wiele inicjatyw oddolnych, by w ogóle zaistniały, by 

ktoś zechciał z nami rozmawiać. Nikt wcześniej nie chciał rozmawiać, panie 

prezydencie, z nami o budowie nowej szkoły. Wręcz przeciwnie, w poprzedniej 

kadencji byliśmy często obiektami nawet i drwin, gdzie?, w Sulisławicach? Nikt 

wcześniej nie chciał, nie widział potrzeby budowy ulicy Romańskiej, Zachodniej, 

Sulisławickiej i tutaj znowu inicjatywa oddolna, pierwsza w historii miasta, będę to 

powtarzać, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, która rozpoczęła cały temat, całą 
procedurę i w tym momencie jesteśmy już na końcowym etapie, na finalizacji tego 

projektu. Tylko pan, panie prezydencie, widzi otwartość na ten projekt, za co bardzo 

dziękuję i dziękuję za to, że znalazło się to w Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030. 

Znalazła się tam rozbudowa ulicy Romańskiej, Zachodniej, Sulisławickiej, o czym 

często również rozmawiamy. Ale chciałam tutaj nawiązać również do słów pana 

Dariusza Grodzińskiego, bo na stronie 79 znalazła się również rozbudowa ulicy 

Św. Michała i Dobrzeckiej, więc tak, potwierdzę, te miejsca, które zostały wcielone 

w granice miasta w roku 2000 to nie tylko Sulisławice, to również Dobrzec, 

o który trzeba dbać i zabiegać o jego rozwój oraz, wspomnę jeszcze raz, Kolonia 

Sulisławice, która też ma swoje potrzeby, więc przymierzając się do tego, by 

w przyszłości granice miasta zostały powiększone, musimy przede wszystkim wreszcie 

zaopiekować się tymi terenami, o których mówiłam przed momentem. Natomiast 

wracając jeszcze do tego nagłego poruszenia i troski o rozwój Sulisławic, chciałabym 

przytoczyć coś, co bardzo mnie zabolało w sierpniu. I tutaj w punkcie 4. pan radny 

Grodziński wnioskuje o budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 

Nr 23, świetnie, idea bardzo zacna, natomiast przypomnę tylko, że w najbliższej 

przyszłości będziemy przebudowywać ulicę Sulisławicką i 1/3 minimum tego miejsca, 

które stanowi boisko przyszkolne, klepisko, nie boisko, będzie stanowiła pas drogowy. 

I drzewa, które rosną i które dają cień, o który tak niektórzy radni zabiegają, będą, 
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miałyby rosnąć w środku tego pasa drogowego. Szanowni państwo, to jest inwestycja, 

na którą czekamy od roku 2006. W tym momencie powstał plan zagospodarowania 

przestrzennego i nie wyobrażam sobie, by w tym momencie w pasie drogowym 

budować boisko, bo przypomnę tylko, że w ostatnim czasie takie boisko powstało na 

terenie, który docelowo stanowić ma teren przyszkolny, bo przymierzamy się do 

budowy szkoły na nowo, na zakupionych w poprzedniej kadencji działkach. I tak oto 

pan radny pisze dalej, projekt został już wykonany. Boiska przyszkolnego projektu nie 

widziałam, ale może pan radny widział? A placówka nigdy nie miała przyszkolnego 

boiska, z tym punktem się zgodzę. I jedziemy dalej, w poprzednich kadencjach udało 

się we współpracy z lokalną społecznością pozyskać grunt na te inwestycje, zgadzam 

się, wybudować z Programu Radosna Szkoła plac zabaw, zgadzam się i wybudować 
salę gimnastyczną. Szanowni państwo, kto był w Sulisławicach, ten wie, że szkoła sali 

gimnastycznej nie posiada. Kto interesuje się rozwojem tych terenów włączonych 

w roku 2000, ten wie, że nie było takiej inwestycji. Nie mówmy więc o tym, że zależy 

nam na rozwoju terenów, które same wnioskowały o to, by stać się miejskie, jeżeli nie 

wiemy, szanowni państwo, co tam się dzieje, a byliśmy odpowiedzialni za edukację 
w poprzednich kadencjach. O takich rzeczach może nie wiedzieć radny, który pracuje 

w Radzie Miasta przez 2, 3, 4 lata, ale jeżeli ktoś od nastu lat deklaruje, że interesuje 

go miasto Kalisz i rozwój miasta, uważam, że powinien o takich rzeczach wiedzieć, 
a co ja mogę powiedzieć tylko? Jest takie jedno słowo - jest nam po prostu zwyczajnie 

przykro. Natomiast wracając jeszcze, jakby chciałabym się odciąć teraz od tematu 

Sulisławic, bo kiedy pada hasło Sulisławice, zacznijmy coś tam robić, czuję się 
odpowiedzialna, by na taką zaczepkę odpowiedzieć, zacznijmy, szanowni państwo, 

przestańmy mówić o tym, a zacznijmy robić, a te punkty, które znalazły się w strategii, 

dają mieszkańcom jasny sygnał, że chcemy to zrobić. Jeszcze tylko 2 zdania, bardzo, 

bardzo krótko. Do samej strategii rozwoju miasta, bo mam wrażenie, szanowni 

państwo, że co niektórzy radni omawiają zupełnie inną strategię, aniżeli tę, w którą ja 

się wczytywałam. Według mnie strategia wcale nie jest zachowawcza i nie jest 

odhaczeniem urzędniczym. To stwierdzenie - odhaczenie urzędnicze dla mnie było 

uwłaczające, bo widziałam, jaki ogrom pracy państwo urzędnicy, państwo naczelnicy 

włożyli w przygotowanie tej strategii. Jest to dokument bardzo czytelny, dokument 

przygotowany w sposób przejrzysty i przystępny. Jest to pierwszy dokument, który ja 

czytałam z zapartym tchem. Zwykle dokumenty czytałam dlatego, że jestem do tego 

zobligowana, tym razem naprawdę czytałam go z wielką ogromną przyjemnością 
i liczę na to, panie prezydencie, że uda się ten dokument także rozpropagować wśród 

mieszkańców miasta Kalisza, bo warto. Niech mieszkańcy wiedzą, jakie kierunki 

zostały obrane, a myślę, że kierunki zostały obrane ambitne, ale możliwe do 

zrealizowania. I tak zupełnie na koniec. Panie prezydencie, życzę panu i naszemu 

miastu przede wszystkim, by strategię udało się zrealizować w jak największym 

procencie. 

  

Krystian Kinastowski – najpierw może do pani radnej, przewodniczącej Majewskiej, 

bardzo dziękuję za te ciepłe słowa w kierunku tego dokumentu, natomiast pozwolę 
sobie tutaj z panią radną w pewnym jakby, z pewnym stwierdzeniem tutaj się nie 

zgodzić i polemizować. Mówimy o tym, że chcielibyśmy obniżyć jeszcze tutaj te nasze 

opłaty wszystkie lokalne w Kaliszu, tak?, by tą atrakcyjność miasta jeszcze zwiększyć. 
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W mojej ocenie to się tak bezpośrednio nie przekłada. Ja powiem tylko, że tak na 

dobrą sprawę to nas trochę odróżnia od tych terenów innych podmiejskich, czy 

wiejskich, że te opłaty tutaj w Kaliszu są. One są oczywiście wyższe, natomiast 

wszystko to, co my byśmy chcieli zrobić to to, żeby mieszkańcy mieli przeświadczenie, 

że te pieniądze, które od nich zbieramy, my mądrze i dobrze inwestujemy, rozwijamy to 

miasto i budujemy. Taka nasza była zawsze, takie było nasze zawsze podejście. Nie 

chcieliśmy zaczynać od tych opłat, wiedząc, że one są dużo niższe niż np. w Ostrowie. 

Szanowni państwo, my już w tym roku, Ostrów podatek od nieruchomości podniósł 

dosyć znacząco w zeszłym roku. Można powiedzieć że my już w tym momencie jesteśmy 

kilka milionów do tyłu, nie wprowadzając podwyżek analogicznych np. jak dla 

Ostrowa. Można powiedzieć, że te miliony zostały w kieszeni naszych mieszkańców, 

natomiast w momencie kiedy rozmawiamy o strategii na kolejne lata musimy mieć 
w tyle głowy, że zaraz będziecie państwo radni również pracowali, głosowali za 

projektem budżetu. Proszę spodziewać się, że my będziemy te podwyżki pokazywać. 
Uważam, że jesteśmy to w stanie obronić przed mieszkańcami, pokazać, że te 

pieniądze pobierane od nich dobrze inwestujemy, dobrze wbudowujemy w to miasto 

i uważam, że dla nikogo nie powinno być problemem zaakceptowanie podwyżek na 

poziomie, powiedzmy, w ciągu roku dla 160 m domu jednorodzinnego ze 120 zł na, 

powiedzmy, 200 zł rocznie, powiedzmy. Tak? Czyli każdy mieszkaniec, każdy kto ma 

dom, na poziome mieszkania, szanowni państwo, to są kwoty 40, 50, 60 zł rocznie. 

Natomiast grosik do grosika dla naszego 100-tysięcznego miasta to się robi kwota, 

dzięki której my jesteśmy w stanie dopiąć budżet i uważam, że to nie powinien być do 

nas zarzut, że my chcemy te podatki tutaj lokalne i opłaty zbierać, mógłby być zarzut, 

jeżeli byśmy te pieniądze przejadali na imprezach, na wydawaniu na takie środki 

bieżące. Mam wrażenie, że to widać, ile my w tym mieście tutaj tych inwestycji takich 

twardych, infrastrukturalnych, na które mieszkańcy i miasto czekało, podjęliśmy, żeby 

robić kolejne rzeczy, żeby się nie, po prostu, zblokować na tych wskaźnikach, na 

dokumentach. Musimy, będąc odpowiedzialnym za to miasto, za jego budżet, te ceny 

zaktualizować i podnieść, a w mojej ocenie rolą państwa radnych jest również to, żeby 

mieszkańców do tych podwyżek i do tego wszystkiego przekonać. Przekonać 
i wytłumaczyć, na co te pieniądze idą i co dzięki tym podwyżkom, tak jak mówię, 
w mojej ocenie nieznaczne, bo to nie są, to nie jest 100 zł miesięcznie, to nie jest 50 zł 

miesięcznie, tylko rocznie. Także, myślę, że do tych tematów wrócimy przy okazji pracy 

nad budżetem, w tej chwili zespół tutaj służb finansowych nad tym dokumentem 

pracuje i niedługo tą dyskusję w wyniku tego projektu rozpoczniemy. Na tym meldunku 

nam też, pani radna, bardzo zależy, bo my byśmy chcieli pokazać, że miasto Kalisz ma 

100 tys., a nie tak jak tu się mówi, że nie ma. Rzeczywiście to się opiera głównie na 

tych danych statystycznych, które również chcielibyśmy, no, można powiedzieć, ruszyć 
i pokazać również w statystyce, że ten trend jest jakby zatrzymany i starać się później 

go odwrócić, dlatego jest ten wymóg tego, również tego meldunku. Pani radnej 

oczywiście dziękuję Sadowskiej. Dziękuję za zaangażowanie, za czynny udział również 
na etapie konsultacji. Myślę, że to też warto podkreślić, że pani radna była jedną 

z nielicznych radnych, którzy wzięli taki czynny udział. Oczywiście pani radna jest 

radną z okręgu, gdzie są Sulisławice i ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy Sulisławic 

mają tutaj takiego swojego ambasadora, który walczy o Sulisławice. A czemu my 

rozmawiamy, szanowni państwo, przy strategii o Sulisławicach, bo z punktu widzenia 
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rozwoju miasta i strategii, o której dzisiaj rozmawiamy, Sulisławice to jest jeden 

z najważniejszych regionów w mieście z miejscami pod zabudowę jednorodzinną, 

dobrze skomunikowane. My w tej chwili będziemy robić ulicę Sulisławicką, więc 

decyzja o tym, że przedłużymy ją trochę bardziej do, prawie do Piwonii, czyli można 

powiedzieć, że z tego miejsca, które się wydaje bardzo odległe wszystkim, tak?, gdzieś 
tam Sulisławice, powiedzmy, rubieże tutaj miasta, w 3 minuty praktycznie, w 3 minuty 

będzie można dojechać samochodem do Galerii Amber i do Szlaku Bursztynowego. 

Także to są idealne tereny, które w tym momencie jeszcze tego potencjału, można 

powiedzieć, nie uwolniły, chociaż wszyscy wiemy, że tam tego budownictwa 

mieszkaniowego powstaje bardzo dużo, a jeżeli ktoś tam się buduje to znaczy, że on się 
nie buduje w Pawłówku, że on się nie buduje na Borku, czy na Wolicy, czy 

gdziekolwiek indziej. Dlatego tak ważne z punktu widzenia miasta jest to, by 

Sulisławice wspierać i tylko i wyłącznie dlatego to robimy, a nie dlatego, że pani 

radna jest akurat ze Stowarzyszenia Samorządny Kalisz i nam się współpraca bardzo 

dobrze układa. Jeżeli chodzi o to drugie sołectwo, czyli Dobrzec to również mamy 

bardzo dobrą współpracę z sołtysem Romanem Różalskim, wiem doskonale, jak ważna 

jest i Św. Michała i ulica Dobrzecka, przebudowa tego ronda i no, już nasza w tym 

głowa, żeby powiedzmy dofinansowanie znaleźć. Ja myślę, że jak policzymy sobie 

Romańską, jak policzymy sobie Metalowców ulicę, jak policzymy ulicę Św. Michała 

i Dobrzecką, no to jest, może być nawet ponad 100 mln zł, a nie wiemy, czy jeszcze nie 

więcej, no i te pieniądze musimy po prostu w budżecie znaleźć, no a jak wiemy te 

dochody z różnych względów ostatnio w samorządzie maleją. Także proszę mieć to na 

uwadze, myśląc i głosując za tą strategią miliardową. 
 

Przewodniczący – myślę też, że kiedy mówimy o takich sytuacjach, gdzie radni mają 

być pośrednikami przy przekonywaniu mieszkańców miasta do różnego rodzaju 

podwyżek związanych z podwyżkami podatków, może też dobrze byłoby w momencie, 

bo my w takiej sytuacji będziemy troszeczkę odbierani jako osoby, które przekazują złe 

wieści, więc może też dobrze byłoby pomyśleć o Radzie Miasta w momencie, kiedy 

przekazuje się dobre wieści, przy realizowanych inwestycjach miejskich, przy 

informacjach na, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, na stronie miasta. Dobrze byłoby też 
wskazać, że to w dużej mierze bardzo często, czy to jest inicjatywa radnych, czy też są 

to pieniądze, o których zadecydowali radni, że zostały tak przekazane. Myślę, że gdyby 

taka współpraca była, byłoby to też dla nas takim sygnałem. Oczywiście, ale też nie, na 

poszczególnych komisjach bardzo często radni wypowiadają się, ich pomysły 

i inicjatywy są wprowadzane, także warto byłoby to też zaznaczyć. 
 

Zbigniew Włodarek, ad vocem – to jest takie ad vocem trochę nietypowe. Nie mogę 
znaleźć na bieżąco cyfry, jaka ilość mieszkańców aktualnie korzysta z narzędzia 

ustawowego, jakim jest bezpośrednio oglądanie transmisji z naszych obrad. Pani 

Elżbieto, jak my tam wyglądamy, mamy podgląd? Ilu nas ogląda teraz? Nie mamy, ale 

zawsze to, jak gdzieś tam śledziłem w przeszłości było to 70, 80, 100 osób i sądzę, że 

wykorzystujmy to narzędzie ustawowe, bezpośrednią transmisję do kontaktu 

z mieszkańcami, spróbujmy ich zachęcić, by mieszkańcy Kalisza wiedzieli, co radni, bo 

w tej chwili mają do powiedzenia w materii Strategia Rozwoju Miasta Kalisza do 

2030 roku i dalej, a powinniśmy to małe narzędzie i żebyśmy wiedzieli na bieżąco, ilu 
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nas mieszkańców w tej chwili ogląda, mieć taką techniczną możliwość. Jak jej nie ma 

to nie ma, ale tak to warto byłoby to wykorzystać. Dziękuję za uwagę. O, tutaj pani 

Elżbieta mówi, że w tej chwili ogląda nas 85 osób, a jeszcze była, dopowiem jedno 

zdanie w tej kwestii, że połowa z tego to pracownicy jednostek miejskich i Urzędu 

Miasta Kalisza. I to jest jakby odpowiedź na to, jak my zachęcamy kaliszan i to jest 

ostatnia refleksja do tego, by brali czynny udział w dyskusji, w pracach, w działaniu 

na rzecz rozwoju naszego ukochanego miasta Kalisza. Dziękuję za uwagę. 
 

Kamila Majewska, ad vocem – panie prezydencie, chciałam się odnieść już tutaj do 

pana słów. Mianowicie nie mam niejako tutaj uwag do tego, że w Kaliszu się nic nie 

dzieje, bo widać i myślę, że każdy mieszkaniec widzi, jak Kalisz się rozwija i jak dużo 

się dzieje. Natomiast nie zgodził się tutaj pan ze mną odnośnie obniżenia podatków. Ja 

będę chciała i starała się pana przekonać do teorii, która istnieje, funkcjonuje 

i w niektórych gminach się bardzo fajnie sprawia, mianowicie mam na myśli krzywą 

Laffera, że czasami właśnie obniżenie podatków może przynieść nie obniżenie, 

w początkowych latach 2-3 tak, ale w dłuższej perspektywie może przynieść właśnie tą 
wartość dodaną w postaci zwiększenia wpływów do budżetu miasta. W Kaliszu, żeby to 

było możliwe, uważam trzeba iść w kierunku poszerzenia granic tego miasta, żeby ta 

teoria mogła tutaj zafunkcjonować, natomiast obniżenie podatków może doprowadzić 
właśnie do takiej sytuacji, że zwiększa się napływ inwestycji, które dadzą miejsce 

pracy, wiele osób zachęconych niższymi podatkami też może, tak?, tutaj w granicach 

miasta chcieć zamieszkać, chcieć się meldować i to daje większe i podatki i z PIT-u 

i z CIT-u. Także są przykłady miast, gdzie właśnie obniżenie podatków w dłuższej 

perspektywie spowodowało w drugą, tak?, stronę, w dłuższym okresie zwiększenie 

wpływów do budżetu miasta, czyli myślę, że warto to rozważyć i takie przykłady panu 

pokażę. Natomiast to nie bez powodu mówiłam właśnie przed chwileczką, że 

powinniśmy iść w kierunku zachęcania mieszkańców spoza miasta do tego, by chcieli 

zostawiać właśnie swoje podatki PIT w granicach miasta Kalisza i opłacać jej nie 

w II, tylko w I Urzędzie Skarbowym. Do tego, uważam, powinniśmy jako miasto iść 
w kierunku przede wszystkim zachęcania do tego, tak?, żeby mogli skorzystać również 
z tej darmowej komunikacji miejskiej, jeśli chcą u nas płacić podatki, może także 

z instytucji, które mamy, nie wiem, chociażby park wodny w postaci tańszych biletów, 

czy inne tutaj miejskie instytucje, które, czy kulturalne, czy inne. I to wpłynęłoby 

również na zwiększenie, tak?, wpływów w postaci chociażby tego podatku PIT do 

budżetu miasta, ale w ślad za tym musi iść również akcja taka informacyjna, dosyć 
mocno, tak?, nastawiona, by pokazać, że jest taka opcja, bo nie każdy mieszkaniec 

zdaje sobie sprawę, że on może płacić niekoniecznie, powiedzmy, tak?, podatki, nie 

wiem, w Skalmierzycach, może je zostawiać po prostu w Kaliszu, czy w innych 

miejscowościach, tylko pokażmy co w zamian za to otrzyma, co w zamian za to 

dostanie. 

 

Marcin Małecki, ad vocem – ja tylko do pani przewodniczącej i pana prezydenta też, 
to, co wspomniałem w swojej wypowiedzi. W miastach takich jak Warszawa, Poznań, 
Łódź, tak?, już nie chcę wymieniać kolejnych, ale również Lublin czy Rzeszów, ludzie 

meldują się i płacą podatki, tak?, świadomie korzystając tylko po to, nie ze względów 

podatkowych, ale żeby skorzystać z miejskich programów zdrowotnych, seniorzy czy 
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osoby młode, rzeczy, których nie zapewniają gminy wiejskie, tak? Także to też jest, 

pamiętajmy, że to też jest powód do tego, żeby ludzie przeprowadzali się i meldowali 

w miastach, bo korzystają z usług medycznych, które daje miasto, a nie da gmina 

wiejska. Czy to są osoby młode, czy to są osoby w wieku senioralnym. 

 

Radni najpierw jednomyślnie pozytywnie przegłosowali autopoprawkę Nr 1, którą 
otrzymali w dniu wczorajszym – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni 

podczas głosowania – Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak i Leszek Ziąbka). 

 

Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano autopoprawkę Nr 2, którą radni 

otrzymali w dniu dzisiejszym – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni 

podczas głosowania – Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak i Leszek Ziąbka). 

 

Pozytywnie przegłosowano również projekt uchwały wraz z autopoprawkami – 

15 osób było za, 4 wstrzymały się od głosu (19 osób obecnych, nieobecni podczas 

głosowania – Tomasz Bezen, Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak 

i Radosław Kołaciński) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz 

z autopoprawkami. 

 

Ad. 4. zmieniającej uchwałę w zmiany sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza (str. 145-319). 

 
Aktualnie obowiązujący Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla miasta Kalisza był uchwalony przez Radę Miasta Kalisza 

w czerwcu 2021 r. Istniejące zapisy sugerowały, że w przypadku pojawienia się 
możliwości dofinansowania zakupu nowego taboru autobusowego Miasto Kalisz 

będzie dążyć do zakupu autobusów elektrycznych o napędzie wodorowym lub 

akumulatorowym o niewielkiej pojemności baterii z doładowywaniem na pętlach 

autobusowych. W związku z powyższym w Planie Transportowym dopisano 

dodatkowy wariant inwestycyjny dotyczący zakupu autobusów z napędem 

elektrycznym o dużej pojemności baterii. W przypadku realizacji zakupu tego rodzaju 

autobusów ograniczona do minimum zostaje potrzeba budowy infrastruktury 

wymaganej do ich ładowania. 

Zgodnie z przepisami projekt planu poddany był konsultacjom społecznym. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rozwoju, 

Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 

 

Ze względu na oczywistą omyłkę, która wkradła się do tytułu uchwały, 

przewodniczący poprosił radnych o wprowadzenie zmiany – tytuł winien otrzymać 
brzmienie: 

„zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.” 

 

Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 19 osób było za (19 osób obecnych, nieobecni podczas 
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głosowania – Tomasz Bezen, Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak 

i Radosław Kołaciński) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 

 

Ad. 5. bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych Miasta w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską spółce Kaliskie Linie 

Autobusowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu (str. 320-321). 

 
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu jest spółką, w której 

Miasto Kalisz posiada 100% udziałów. Jednym z celów powołania spółki jest 

realizacja zadań w zakresie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego 

mieszkańcom Kalisza oraz mieszkańcom innych gmin, z którymi Miasto Kalisz 

zawarło stosowne porozumienia międzygminne. 

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, uwzględniając 

wynik „Analizy kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych 

w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz 

podpisało porozumienia dot. realizacji zadania publicznego polegającego na 

świadczeniu usług transportu zbiorowego, Miasto winno zapewnić do dnia 1 stycznia 

2028 r. 30% udział autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów. Wiąże 

się to z koniecznością podjęcia określonych inwestycji w infrastrukturę i tabor 

wykorzystywany do realizacji zadań w publicznym transporcie zbiorowym.  

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta 

i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja 

Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 

 

Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 19 osób było za (19 osób obecnych, nieobecni podczas 

głosowania – Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak, Radosław Kołaciński 

i Barbara Oliwiecka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 

 

Ad. 6. zmieniającej uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 

29 września 2022 roku w zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 

samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok. 

 
W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych 

zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych. 

Niniejsza uchwała zmieniająca wynika z oczywistej omyłki pisarskiej na skutek 

wprowadzenia błędnego zapisu. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury 

i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 

 

Ze względu na oczywistą omyłkę, która wkradła się do tytułu projektu uchwały, 

przewodniczący poprosił radnych o wprowadzenie zmiany – tytuł winien otrzymać 
brzmienie: 



28 

 

„zmieniającej uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 

29 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 

samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.”  

Należało zatem wykreślić niepotrzebne „w”. 

 

Przewodniczący – i tu, zanim oddam głos panu radnemu Dariuszowi Grodzińskiemu, 

chciałbym zaznaczyć, że prosiłbym o większą staranność przy przygotowywaniu 

projektów uchwał, żeby takie błędy, wiem, że to są błędy pisarskie, no, ale one są 
w tytułach uchwał. Prosiłbym, żeby zwrócić na to baczniejszą uwagę. 
 

Głos zabrał radny Dariusz Grodziński – jedna uwaga i jedno pytanie. Uwaga taka, 

którą państwo radni już wiecie z komisji, z poprzedniej sesji, że w tym, w tej kadencji 

jest niesamowity wysyp, lawina, wręcz epidemia czy pandemia uchwał, które mają 

wady drobne prawne, redaktorskie i wracają po miesiącu czy po 2 po uchwaleniu na 

korektę. To jest przykład kolejny tej uchwały. Nigdy się nie bawię w statystyki, ale 

chyba, nie wiem, czy w ostatnim czasie była jakaś sesja bez takiej korekty, może jakaś 
pojedyncza by się trafiła i sytuacja wręcz taka troszeczkę też zabawna, ale w kategorii 

kuriozalnej, że mamy znowuż kolejną uchwałę, która poprawia uchwałę, którą 

podejmowaliśmy miesiąc temu, a pan przewodniczący już ją poprawia na bieżąco 

wyłapując te literówki, te błędy formalne w nazwie, więc ja się też przyłączam do tego 

apelu, który po prostu wcześniej mówiłem na sesji i też na komisjach, żeby jakiś 
legislator to czytał, bo prawnicy znają topografię dokumentu, potrafią lepiej wzrokowo 

się po nim poruszać i nawet, jeżeli jakaś komórka organizacyjna, czy wydział, 

koncentrując się na materii merytorycznej, uchybi gdzieś jakimś zapisom formalnym, 

to powinny być po to służby, żeby to wyłapały, a nie my co chwila na sesji poprawiamy 

jakąś uchwałę. Ale z tej poprawki akurat się cieszę, bo chciałem też zadać pytanie. 

Dokładnie miesiąc temu na sesji ją uchwalaliśmy i wtedy akurat ustami pani radnej 

Oliwieckiej padło pytanie w kontekście OSRiR-u, w kontekście przystani miejskiej i w 

kontekście tam wielu organizacji społecznych, które funkcjonują, a jest to tam ZHP, 

HKŻ, Polacy Dookoła Świata, Morka, Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski, Kaliski 

Klub Wodny Fala, Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej, nie wiem, czy komuś uroniłem 

jeszcze, może ktoś tam jeszcze jest i oni się na podstawie swoich umów najmu i 

prowadzonej tam działalności społecznej, głównie społecznej, bo tam jest tylko jedno 

przedsiębiorstwo, tak to są stowarzyszenia społeczne, borykają z ogromnymi, 

z widmem ponoszenia ogromnych nakładów na ogrzanie, oświetlenie tego budynku. 

I miesiąc temu w odpowiedzi tutaj na apel pani radnej, no, była zapowiedź, że się 
miasto tym zajmie i minął miesiąc czasu, przy okazji poprawiania tej uchwały, 

chcielibyśmy się chyba wspólnie tutaj wszyscy dopytać i dowiedzieć, co z tego zajęcia 

się wyszło i jakie są ustalenia w tym zakresie? Dziękuję, bo tam są kilkunastotysięczne 

rachunki dla tych stowarzyszeń już przedstawiane. 

 

Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza – poprosiłem pana dyrektora 

Mirosława Przybyłę, dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 

o przeanalizowanie i rozmowę z podmiotami. Ta rozmowa ma się odbyć w przyszłym 

tygodniu. Ale także poprosiłem go właśnie, żeby spojrzał na te stawki i w związku z tą 
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działalnością tych instytucji wziął szczególnie właśnie pod uwagę ich pracę, ich 

zaangażowanie. Myślę, że jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia 

i wszystko będzie tak, jak powinno być, panie radny Grodziński. 

 

Przewodniczący – ja nie ukrywam, że mając styczność też z organizacjami, ze 

związkami i ze stowarzyszeniami, które są na Wale Piastowskim 3, no, bardzo mocno 

liczę na to, że rzeczywiście te kwoty czynszy, które tam wzrosły 100-krotnie, znaczy nie 

100-krotnie, przepraszam, tylko o 100%, przepraszam, 100-krotnie to już w ogóle 

byłoby źle, ale o 100%, że rzeczywiście nie będzie takiej zapowiedzi. I z tego, co wiem, 

ponieważ te stowarzyszenia, które i podmioty, które tam rezydują, miały jakby do 

1 listopada podpisać aneks, rozumiem, że to w tej chwili nie będzie obowiązywało, 

bo... 

 

W związku z powyższym radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt 

uchwały ze zmianą – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas 

głosowania – Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak i Radosław Kołaciński) – 

przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały ze zmianą.  
 

Ad. 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-

2043. 

 
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 naczelników wydziałów oraz kierowników 

jednostek. 

 

Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali przed sesją. 
 

Przewodniczący poprosił Anetę Ochocką, skarbnik Miasta Kalisza o zabranie głosu 

w tej sprawie. 

 

Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza przedstawiła wnioski składające się na 

autopoprawkę. 
 

Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja 

Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej, natomiast w całości pozytywnie zaopiniowała go Komisja 

Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 

 

Wobec braku wątpliwości radni najpierw pozytywnie przegłosowali autopoprawkę – 

15 osób było za, 5 wstrzymało się od głosu (20 radnych obecnych, nieobecni podczas 

głosowania – Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak i Radosław Kołaciński). 

 

Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką – 15 osób 

było za, 5 wstrzymało się od głosu (20 radnych obecnych, nieobecni podczas 
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głosowania – Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak i Radosław Kołaciński) – 

przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Ad. 8. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi państwa █████████████* na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 

im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. 

 
Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 

i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi państwa █████████████* 

na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Kalisza. 

 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas 

głosowania – Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak i Radosław Kołaciński) – 

przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 

 

Ad. 9. rozpatrzenia skargi państwa █████████████* na dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. 

 
Skarga została rozpatrzona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Kalisza. 

 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas 

głosowania – Grzegorz Chwiałkowski, Mirosław Gabrysiak i Radosław Kołaciński) – 

przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 

 

VI. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok, a także 

pracowników samorządowych za 2021 rok. 

 
W systemie e-Sesja przekazano radnym informacje dotyczące analizy oświadczeń 
majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych za 2021 rok. 

 

O zabranie głosu poprosił Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza – 

w związku z tym, że kolejna sesja jest za miesiąc i to nie jest zaskoczenie, niewątpliwie 

po raz pierwszy miasto Kalisz jest organizatorem Kaliskiego Marszu Niepodległości 

i z tego powodu pan Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza serdecznie 

państwa zaprasza na Narodowe Święto Niepodległości, jak sami wiemy, 11 listopada 

w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie to pierwszy marsz 

w godzinach dopołudniowych. O szczegółach, same szczegóły, będą wysłane do 

państwa w zaproszeniach, o których jutro podczas konferencji prasowej będę szerzej 

mówił z Wydziałem Kultury, więc taka moja prośba, jakby państwo wszyscy, myślę, 
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mieszkańcy Kalisza, ale państwo jako radni Rady Miasta Kalisza zarezerwowali sobie 

ten czas 11 listopada na I Kaliski Marsz Niepodległości.  

 

Przewodniczący ogłosił 30-minutową przerwę. 
 

VII. Odpowiedzi na interpelacje. 

 
Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta 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 Marcin Małecki – chciałem się dopytać w odpowiedzi na moją 
interpelację dotyczącą Karty Dobrego Ucznia, która została z początkiem roku, 

wiosną zablokowana i ta wyróżniająca się naukowo młodzież, która nie kwalifikuje się 
na stypendium naukowo-socjalne Jana Pawła II, nie mogła korzystać z basenu 

w Aquaparku, m.in. w wakacje. Ja wtedy tą interpelację składałem. Dostałem 

informację od rodziców, żeby się podjąć ponownie tego tematu, tym bardziej, że 

medialnie poszła informacja, że te stypendia zostały przyznane i słusznie. W związku 

z tym sytuacja troszeczkę tak wygląda, tutaj do pani naczelnik, bo okazało się, ale to 

już, że tak powiem, rodzice nie wiedzą, że te karty, że tak powiem, znowu zaczęły 

funkcjonować od października, zaczęły działać. W paru szkołach, no, że tak powiem, 

rodzice z kilku szkół, bo to są niezależne informacje, nie wiedzą, że te Karty Dobrego 

Ucznia znowu funkcjonują od października, bo czy dyrektorzy, czy sekretariaty nie 

przekazały tej informacji do tych rodziców, więc moja prośba, żeby to przekazać tym 

rodzicom i też nagłośnić ten temat. Tym bardziej, że są to dzieci często, no, nawet 

z lepszymi wynikami naukowymi, tylko po prostu ze względów socjalnych nie 

zakwalifikowały się na stypendium Jana Pawła II, a również ze względów naukowych 

myślę, że coś im się należy. 

 

VIII. Interpelacje. 

 
O zabranie głosu poprosił radny Marcin Małecki – nie będę ich czytał, tylko w skrócie 

powiem, o co chodzi. Pierwszy temat dotyczy, akurat pana naczelnika nie ma, 

odpowiedzialnego, parku miejskiego. Ja składałem interpelację, ale chciałem ją tak 

naprawdę ponowić w związku z tym, że, no, akty wandalizmu w parku miejskim, 

nieustannie do tych sytuacji dochodzi. Tam zostały naprawione takie billboardy, które 

pokazywały faunę, florę i atrakcje związane z naszym parkiem, m.in. w sąsiedztwie 

restauracji KTW Park, czyli przy samym wejściu, w zasadzie przy tych remontach też 
bardzo blisko tych miejsc, które cieszą się popularnością wśród spacerowiczów. W tej 

chwili zostały one wymienione po mojej interpelacji, ale na nowo te, jeszcze bardziej 

są, że tak powiem, porysowane, poniszczone, więc moja prośba w interpelacji, żeby, 

tym bardziej, że tam vis a vis jest latarnia, żeby w ramach monitoringu miejskiego, 

który będzie się rozwijał, zamontować, panie naczelniku, mówię o temacie parku 

miejskiego, żeby zamontować tam po prostu monitoring, bo myślę, że nie upilnujemy, 

straż miejska nie upilnuje tego tematu. Zostały wydane i słusznie pieniądze, tak?, 

zostały ponaprawiane te billboardy, ale wszystko znowu jest pomazane, porysowane, 
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no w sposób tak złośliwy, świadomie ktoś to robi, więc moja prośba jest o monitoring, 

o kamerę jakąś, fotopułapkę w tym miejscu naprzeciwko. Tym bardziej, że jest tam 

latarnia i można to swobodnie założyć. Drugi temat dotyczy stacji naprawy rowerów. 

Te wypożyczalnie rowerów, rower miejski cały czas działa, mniej lub bardziej te 

rowery są wypożyczane i tu do pana prezydenta prośba, bo dostałem odpowiedź, że 

sukcesywnie akty wandalizmu itd., te stacje zostają naprawione. Tymczasem 

w weekend pozwoliłem sobie w wielu miejscach ten temat posprawdzać i wady 

w postaci nieczynnych tych urządzeń do pompowania, czy tych, znaczy powiem tak 

w skrócie, problemy techniczne są identyczne, jakie były w momencie kiedy to 

zgłaszałem, czyli w okresie wakacyjnym. Śmiem twierdzić, że w wielu miejscach po 

prostu temat nie został ruszony, w Sulisławicach ta usterka, która była jest identyczna, 

więc nie sądzę, żeby ktoś świadomie to zniszczył jeszcze raz w ten sam sposób. 

Podstawową rzeczą w takich stacjach jest to, żeby ten rower dopompować, 
napompować, tym bardziej, tymczasem takiej możliwości dalej nie ma. Tak samo jest 

na ulicy Majkowskiej, to dalej jest w ten sam sposób zniszczone, więc temat zupełnie 

nie został ruszony. Dostałem zapewnienie, że to będzie sukcesywne naprawianie, a to 

były wakacje, sierpień. Do tej chwili nic takiego nie nastąpiło, więc, no, tak naprawdę. 
Podobnie jest też na Dobrzecu, także sytuacja się nic nie zmieniła, pomimo że 

dostałem zapewnienie, że stacje te zostaną ponaprawiane. 

 

Barbara Oliwiecka – mam dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy tematu, który był 

poruszony na Komisji Edukacji, kiedy to mieliśmy gości z Przedszkola Nr 9, którzy, to 

była mocna grupa rodziców, którzy wnioskowali o remont przedszkola, ogrodzenie, 

wykazywali tam liczne inwestycje, które trzeba zrobić i w ich piśmie była informacja, 

że oni faktycznie od 5 lat składają wnioski inwestycyjne do miasta. To nie jest 

odosobniony przypadek, bo wiadomo, że Przedszkole Nr 19, gdzie radna Magdalena 

Walczak składała interpelacje ostatnio, również boryka się z tym problemem, że są 

składane wnioski o naprawę, remonty, inwestycje i one nie są realizowane. I teraz 

mam taką prośbę. Bardzo byśmy chcieli, szczególnie przed sesją właśnie budżetową, 

poznać, na jaką kwotę szacowaną wszystkie placówki oświatowe publiczne oraz te 

niepubliczne, ale świadczące usługi w budynkach miasta, złożyły wnioski inwestycyjne. 

Jaka to jest skala niezbędnych remontów i potrzeb zgłaszanych przez te placówki? 

Wtedy będziemy mogli to porównać rzetelnie z kwotą, jaka jest na ten cel 

przeznaczana z takim ujęciem jeszcze, ile z tych wniosków się faktycznie powtarza od 

wielu, wielu lat, bo to są takie przypadki, że czekamy z remontami rok, 2, 3, 4, a potem 

po prostu jest, stan budynku jest coraz gorszy. To jest pierwsza interpelacja. Druga 

interpelacja dotyczy bezpieczeństwa i takiej kampanii edukacyjnej. Ci z państwa, 

którzy mają dzieci w szkołach, pewnie otrzymaliście wszyscy informacje na 

mobidziennikach, na elektronicznych dziennikach, gdzie są, gdzie będą rozdawane 

tabletki, to jest ten jodo-potas, tak?, na wypadek jakiegoś skażenia radioaktywnego, 

zresztą te informacje były również w mediach. I przejrzałam stronę miasta i faktycznie 

na stronie, w zakładce gdzie jest mowa o zarządzaniu kryzysowym, jest przygotowany 

bardzo dobry poradnik, prosty, ale myślę, że kompleksowy, to jest z Rządowego 

Centrum Bezpieczeństwa, „Bądź gotów - poradnik na czas kryzysu i wojny” i mam 

taką prośbę, żeby może rozpocząć, kiedy już mówimy o tych tabletkach, kiedy rzecz, 

no, w jakiś sposób się dzieje, przygotowujemy się na różne zagrożenia od jakiegoś 
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czasu, czyli na pewno od czasu wojny na Ukrainie, żeby taką kampanię przeprowadzić 
też w szkołach, żeby może przypomnieć o tym poradniku, bo nie każdy przecież 
z mieszkańców zagląda na stronę internetową i gdzieś tam po różnych podstronach 

wyszukuje takich informacji. Może warto zachęcić nauczycieli, żeby przeprowadzili 

takie lekcje. Może warto upublicznić ten link, żeby mieszkańcy weszli, poczytali, 

absolutnie nie chodzi tu o straszenie, wręcz przeciwnie, chcę zerwać z takim 

myśleniem, że informowanie o zagrożeniu to jest sianie paniki. Uważam, że dobra 

informacja na to, jak się zachować w określonym stanie zagrożenia, to jest właśnie dla 

naszego bezpieczeństwa, to zapobiega panice, zapobiega fake news'om. Wszyscy 

wiemy, co robić, a wiem, że ludzie, no, od lutego w zasadzie już szukają takich 

informacji, więc zachęcam, żeby miasto spróbowało przeprowadzić taką kampanię 
informacyjną, czy edukacyjną, a nawet może wydrukować ten poradnik, może warto go 

rozdawać w szkołach, czy przynajmniej udostępnić w bibliotekach. 

 

Kamila Majewska – ja chciałam zabrać głos w sprawie parkingów przy Szkole 

Podstawowej Nr 12 na ulicy Długosza, ale także odnosi się to do innych szkół, 

chociażby Kościuszko, Asnyk, gdzieś tam w innej perspektywie, mianowicie jeśli idzie 

o Szkołę Podstawową Nr 12 przed budynkiem są parkingi, często zajmowane przez 

inne osoby, natomiast jest tutaj taka prośba, by rodzice mogli wysadzić spokojnie 

dzieci, by do godziny funkcjonowania szkoły po prostu ten parking był przeznaczony 

jako właśnie tylko ten parking szkolny, żeby ułatwić wysadzanie dzieci. Również jest 

tutaj prośba o podejście właśnie jakoś do sprawy parkingów, co by zabezpieczyć 
właśnie odpowiednią ilość parkingów odnośnie II i I także Liceum 

Ogólnokształcącego. 

 

IX. Zapytania radnych. 

 
Glos zabrała radna Barbara Oliwiecka – panie przewodniczący, przepraszam, ale ja 

mam pytanie skierowane do pana. Zarządził pan dzisiaj przerwę w obradach. Czy 

moglibyśmy się jako radni dowiedzieć, jaki był powód tej przerwy? Pytam się też 
dlatego, że doszły do nas informacje, że to chodziło o spotkanie partyjne z panią 
minister Maląg. Proszę nam albo rozwiać te wątpliwości, ale z takiego szacunku dla 

radnych chcielibyśmy znać zawsze przyczyny spotkania. Dobrze? 

 

Przewodniczący – przepraszam, jeżeli tu zostało gdzieś tam rzucone takie, taka 

pogłoska. Absolutnie nie. Jak państwo widzicie jesteśmy wszyscy radni tutaj, 

a w międzyczasie pani minister Maląg nie było w ratuszu, natomiast ja rzeczywiście 

spotkałem się z panem prezydentem, żeby pewne kwestie związane m.in. z dzisiejszą 
sesją, omówić i to rzeczywiście jest wybitnie na mój wniosek ta przerwa była, ale nie 

miało to nic wspólnego z panią minister Maląg. Naprawdę. Przepraszam najmocniej, 

ale nie miało to nic wspólnego z żadnym spotkaniem partyjnym, absolutnie nie. Także, 

nie. Z tego, co wiem to nie wiem, czy w ogóle dzisiaj pani minister Maląg jest 

w Kaliszu, a jeżeli jest to podejrzewam, że spotyka się z seniorami, a nie akurat 

z naszym klubem w chwili obecnej. 
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Artur Kijewski – chciałbym nawiązać tylko do tego, co pan przewodniczący przed 

chwilą tu wyjaśniał. Myślę, że, nie wiem, my byliśmy na obiedzie z tego, co pamiętam, 

zjeść. Mówimy o tej przerwie? 

 

Przewodniczący – znaczy państwo byli, a ja jeszcze byłem u pana prezydenta. 

 

Artur Kijewski – no tak, ale byliśmy na przerwie, na obiedzie i nie rozumiem jakichś 
takich sugestii, trochę to dziwne, bo ktoś powiedział, przecież wystarczyło, żeby pani 

się spytała pana przewodniczącego, a tutaj takie ogłaszanie Urbi et Orbi to to jest tak, 

po co, co nie widzieliście się, nie znacie? Nie wiem, no, takie sugestie. Także dziękuję. 
 

X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 

 
O zabranie głosu poprosił radny Sławomir Chrzanowski – w ostatnim czasie pojawiły 

się dobre dla Kalisza informacje odnośnie drogi krajowej 25, chodzi o obwodnicę 
Kalisza. Jak wiemy przez naście lat jest to temat, który od zarania, czyli od momentu, 

kiedy, wpisania w pierwsze strategiczne dokumenty, przepraszam, oczywiście, 

w pierwsze strategiczne dokumenty, że tak powiem, został wpisany aż po, można 

powiedzieć, ostatnie dni, gdzie to już mamy jasność co do wariantu, co do tego, jak 

będą po kolei wyglądały praca, ale chcielibyśmy tak prosić i wezwać do tego, aby 

wszyscy ci, którzy sprawują władzę, zarówno tą w administracji zespolonej, jak i tą 

samorządową, mieli na uwadze, że na każdym kroku trzeba oczywiście próbować 
w pewien sposób przyspieszać pewne decyzje, pewne procedury, tak jak można było to 

zrobić przy okazji obwodnicy Jarocina, czy Ostrowa Wielkopolskiego, tak? Myślę, że 

biorąc pod uwagę, że jesteśmy już u progu tak naprawdę wystartowania z tą swoją 

przysłowiową, że tak powiem, łopatą, aby jednak nie zwlekać, nie czekać i zacząć już 
prowadzić intensywne prace, każdy na swoim polu, tam gdzie może. Mam apel krótki, 

który także został przygotowany przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej do 

premiera naszego rządu, a Klub Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza 

taki apel kieruje do pana prezydenta, no ale też do wszystkich tych, którzy, tak jak 

powiedziałem, mają moc, mają możliwości w swoich organizacjach czy to 

politycznych, czy samorządowych. Szanowny pan prezydent Miasta Kalisza, Krystian 

Kinastowski. Miasto Kalisz jest jednym z ostatnich miast 100-tysięcznych w Polsce, 

które nie mają obwodnicy w ciągu drogi krajowej DK 25, ani drogi krajowej DK 12. 

Taki stan rzeczy niewątpliwie powoduje duże utrudnienia komunikacyjne dla 

mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego, ale także dla całego krajowego transportu 

drogowego. Z powyżej opisanych powodów jest to bardzo ważne i pilne zadanie 

inwestycyjne nie tylko dla Kalisza, ale i dla całej Wielkopolski. W ostatnim czasie 

w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podjęto ważną decyzję o wyborze 

konkretnego wariantu obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej 25. Decyzja ta 

umożliwi radykalne przyspieszenie realizacji inwestycji. Straciliśmy już 
w przygotowaniach tego zadania wiele lat, nie możemy pozwolić sobie na kolejne. 

Apelujemy więc do pana prezydenta o zaangażowanie się w pracę na rzecz jak 

najszybszego rozpoczęcia budowy obwodnicy Kalisza. Tak jak powiedziałem, jest to 

apel. Ja znam kompetencje prezydenta, radnych, kompetencje administracji 
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zespolonej, jak powiedziałem, natomiast zależy nam na tym na pewno, aby wreszcie 

jak najszybciej taką drogą móc iść. 
 

XI. Punkt obywatelski. 

 
Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. 

 

XII. Zamknięcie obrad. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie 

LVII sesji. Następna, LVIII sesja, odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 9:00. 

 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 

 

Sporządziła: 

27.10.2022 r. E. Pastuszak 

 
* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 

Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta. 

 


