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Pan
Mirosław Gabrysiak

Radny Miasta Kalisza

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 17 lipca 2019r.,  dotyczącą stanu
zachowania alejek Parku Miejskiego w Kaliszu, uprzejmie informuję, iż mam świadomość
o stale pogarszającym się stanie alejek parkowych. Informuję, iż troską moją jest i będzie, aby
utrzymać  jeden  z  najcenniejszych  zabytków  naszego  Miasta,  jakim  jest  Park  Miejski
w Kaliszu, w najlepszym z możliwych stanie utrzymania, dla dobra naszych mieszkańców
i gości odwiedzających miasto. Ta troska też wyrażana jest w interpelacjach, zarówno Pana
Radnego, jak i innych Radnych Miasta Kalisza, na które już miałem okazję odpowiadać.
 
 Jak to łatwo można zauważyć spacerując po naszym Parku, istotnie, alejki parkowe, nie
są w najlepszym stanie. Jedną z przyczyn tego faktu jest to, iż do Urzędu Miasta zgłaszane są
stałe prośby na wjazd do Parku samochodami o różnym tonażu, w celu obsługi budynków
położonych na terenie Parku, bądź w jego bezpośrednim otoczeniu. Do 2017 roku wydawano
corocznie  kilkanaście  stałych pozwoleń  na  wjazd  na  teren  Parku,  m.in.  dla  przedszkola,
restauracji czy Centrum Kultury i Sztuki. Alejki parkowe nie były zaś projektowane z myślą
o  możliwości  stałego  poruszania  się  samochodami,  tymi  trasami.  Jak  to  wynikało
z obserwacji podległych mi służb, z pozwoleń tych korzystały nie tylko osoby uprawnione,
dlatego stosując się do opinii i wskazań wydanych w roku 2018 przez Wojewódzki Urząd
Ochrony  Zabytków  w  Poznaniu,  Delegatura  w  Kaliszu,  podjęto  decyzję  o  zaprzestaniu
wydawania  stałych  pozwoleń  na  przejazd  przez  Park  Miejski.  Aby  jednak  zapewnić
prawidłowe  funkcjonowanie  przedsiębiorcom  prowadzącym  działalność  zlokalizowaną
w  Parku  Miejskim,  konieczne  jest  zapewnienie  wjazdu  do  Parku,  co  wydaje  się  być
oczywiste,  tylko  pojazdom  dostarczającym  opał,  catering  czy  inne  niezbędne  dla
funkcjonowania  obiektów  produkty.  W celu  realizacji  tych  potrzeb  podległy  mi  Wydział
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Kalisza  udziela  obecnie
indywidualnych  zgód  na  wjazd  do  Parku.  Pomimo  tych  ograniczeń,  alejki  nadal  będą
podlegać degradacji z powodu nie przystosowania ich do tego rodzaju ruchu. Zdarzający się
brak zachowania przez kierowców najmniejszej z możliwych prędkości przejazdu, zawsze
powodował będzie duże uszkodzenia nawierzchni alejek. Wyrażający zgodę na przejazdy po
Parku,  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Kalisza
zwrócił  się  do  Straży  Miejskiej  Kalisza  z  prośbą  o  zwiększenie  częstotliwości  patroli,
ze  szczególnym  uwzględnieniem  okolic  restauracji,  gdzie  alejki  parkowe  są  obecnie
w najgorszym stanie. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Wobec takich realiów, konieczne jest przeprowadzenie doraźnych napraw i remontów.
Naprawy te  będą polegały przede wszystkim na uzupełnieniu wyrwanych ubytków – tam
gdzie będzie to możliwe – kostką granitową oraz uzupełnieniu powstałych dziur kruszywem. 

Kompleksowa wymiana nawierzchni  jest  bowiem odrębnym zadaniem,  które  będzie
realizowane w ramach większego projektu. Jak Panu Radnemu wiadomo, opracowany został
Projekt  Rewaloryzacji  Parku  Miejskiego  w  Kaliszu,  obejmujący  m.in.  założenie  nowej
nawierzchni alejek.

Dziękując  Panu  Radnemu  za  zainteresowanie  powyższą  sprawą,  mam jednocześnie
nadzieję,  że  przekazane  powyżej  informacje  i  planowane  działania,  są  wystarczające  dla
doraźnego  zabezpieczenia  prawidłowej  estetyki  Parku  Miejskiego  w  Kaliszu,  którego
kompleksowa rewitalizacja planowana jest do wykonania w ramach działań zaplanowanych
w Projekcie Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu.




