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Szanowna Pani Radna,  

dziękuję  za  zainteresowanie  kwestią  współpracy  Kalisza  z  jego  miastami
partnerskimi.  Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi  samorządami jest dla  nas
ważne.  Pozwala  na  wymianę  doświadczeń  i  realizację  wspólnych  projektów.
Pandemia  COVID-19  znacząco  zmniejszyła  skalę  działań,  jakie  podejmujemy
z naszymi partnerami, ale nadal relacje te są bardzo bliskie. 

Propozycja  uhonorowania  miast  partnerskich  jest  dobrym  pomysłem.  Park
Przyjaźni  stanowi  jednak przestrzeń zamkniętą pod względem kompozycji  zieleni.
Nie  będziemy  tam  wprowadzać  znaczących  zmian,  co  najwyżej  uzupełniać
drzewostan,  sadzić  rośliny  ozdobne przy  nowo wykonywanych obiektach,  jak  np.
tężni. 

Współpraca  Kalisza  z  zagranicznymi  partnerami  jest  zauważana
w przestrzeni  miasta.  Jako  przykłady  podać  można  ulicę  Miast  Partnerskich  czy
mural  wykonany  przez  kaliszanina  Wojciecha  Brewkę  i  Tanję  Prill
z niemieckiego Hamm.

Wspólne  sadzenie  drzew,  upamiętniających  partnerstwo  Kalisza
z  zagranicznymi  miastami,  to  ciekawa,  „zielona”  idea.  Kiedy  ustanie  pandemia,
wznowimy  program,  który  zakładał  sadzenie  drzew  przez  rodziców,  na  pamiątkę
narodzin  swoich  pociech.  Zapoczątkowało  to  tworzenie  zadrzewionego  terenu
rekreacyjnego  na  osiedlu  Tyniec.  Również  w  tamtym miejscu  zasadzimy  drzewa
wspólnie z naszymi przyjaciółmi z miast partnerskich. 
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Interpelacja 
w sprawie alei Miast Partnerskich Kaiisza w Parku Przyjazni 

Szanowny Panic Prezydencie, 

Nasze miasto ma podpisane osiem umow partnerskich z mlastami: Erfurt (Niemcy), 

Hamm (Niemcy), Hautmont (Francja), Heerhugowaard (Holandia), Kamieniec Podolski (Ukraina), La 

Louviere (Belgia), Martin (Stowacja), Preston (Wielka Brytania). 

Celem dziafania miast partnerskich jest wspofpraca ludzi poprzez wymiany kulturaina, 

gospodarczq lub tez informacyjnq niezaleznie od granic paristwowych. Wspoipraca mi^dzynarodowa 

miast partnerskich umozliwia m.in. wspieranie samorzqdu w promocji za granicq, tworzenie moziiwosci 

wymiany mi^dzynarodowej, wymiany dobrych praktyk pomiqdzy jednostkami samorzqdowymi, 

zaciesnianie wspolpracy gospodarczej czy tez mozliwosc ubiegania s\q o fundusze z polskich, 

europejskich i mi^dzynarodowych programow. 

W zwiqzku z szerokq wspotpracq Kaiisza z miastami partnerskimi zwracam s i ^ z prosbq o 

mozliwosc zaprojektowania i montazu alei herbow Miast Partnerskich naszego miasta w Parku 

Przyjazni. Ciekawym rozwiqzaniem mogtoby bye symboliczne zasadzenie osmiu drzew wraz z tablicami 

informacyjnymi na temat danego miasta partnerskiego co stworzyloby a le j^ Miast partnerskich Kaiisza. 

Stanowitoby to dodatkowq atrakcjq, jak rowniez element edukacyjno- informacyjny o miastach, ktore 

wspofpracujq z Kaliszem od wielu lat-

Z wyrazami szacunku. 

Radna Rady Miasta Kaiisza 
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