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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 4 kwietnia 2020 r. dotyczącą zapewnienia
tymczasowych  miejsc  noclegowych  dla  strażaków  PSP  w  Kaliszu  oraz  służb  medycznych
w związku z epidemią koronawirusa uprzejmie informuję, że już pod koniec marca obiekt
hotelowy przy hali Arena został zabezpieczony na potrzeby Miasta. W ustaleniu z Prezesem
MKS Sp. z o. o., z uwagi na zawieszenie rozgrywek sportowych, zawodnicy zostali odesłani do
domów,  a  obiekt  został  przygotowany  na  przyjecie  przedstawicieli  służb  zwalczających
epidemię.

Jednocześnie informuję, że rozmawiałem z Komendantem Miejskim PSP w Kaliszu,
który aktualnie nie potwierdził potrzeby zabezpieczenia miejsc noclegowych dla strażaków.
W przypadku konieczności organizacji takich miejsc dla personelu Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Perzyny obiekt może być udostępniony w każdym momencie.

Przy  udziale  Miasta  zgodziła  się  zabezpieczyć  potrzeby  noclegowe  personelu
Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  Wyższa  Szkoła  Kryminologii  i  Penitencjarystyki
w Warszawie  Kampus  Mundurowych  w  Kaliszu  przy  ul.  Wrocławskiej  193-195,  która
udostępniła na ten cel swój obiekt już od 8 kwietnia br.
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Zwrócili się do mnie telefonicznie strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, z prośbą o
pomoc  w  znalezieniu  dla  nich  tymczasowych  miejsc  noclegowych,  z  których  mogliby
korzystać  po  pełnieniu  służby.  Ponieważ  po  odbytej  służbie,  w  trosce  o  zdrowie  swoich
najbliższych  boją  się  wracać  do  swoich  domów,  bardzo  często  śpią  w  przybudówkach,
pomieszczeniach gospodarczych,  lub w mieszkaniu jednego z kolegów, który wyprowadził
żonę i dziecko do swoich teściów. Z rozmów na klubie radnych wiem, że ten problem dotyczy
także m.in.: służb medycznych. 

Dlatego zwracam się  z wnioskiem o to, aby miasto zapewniło takie tymczasowe miejsca
zamieszkania  i  noclegu  dla  służb,  pracujących  z  podwyższonym  ryzykiem  zakażenia
koronawirusem.

Może temu służyć np. nieużywany hotel przy hali Arena Kalisz. W przypadku dużych potrzeb
w tym zakresie, moglibyśmy pomyśleć o wykorzystaniu opustoszałych w czasie epidemii klas
szkolnych.  Wszystkie  te  miejsca  po  ustaniu  stanu  epidemii  należy  porządnie
wydezynfekować, przed oddaniem do ponownego użytku.

Z poważaniem

Dariusz Grodziński


