
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

KPM.0003.0008.2021                   Kalisz, 3 sierpnia 2021 r.        
D2021.08.00238
                                                      

Pan
Artur Kijewski
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,  

w odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że osoby nietrzeźwe 
przebywające w przestrzeni miasta to problem społeczny istniejący od wielu lat 
i dotyczący nie tylko Kalisza. Rewaloryzacja plant, ich uporządkowanie, sprawiły, 
że czas spędza tutaj coraz więcej kaliszan, a jednocześnie powyżej opisany 
problem stał się bardziej widoczny. 

 Rewitalizacja społeczna to długotrwały proces. Jest on ściśle powiązany 
z trwającymi zmianami w centrum. To zmiana wizerunku miejsca, jego funkcji oraz 
nastawienia mieszkańców do niego. Prowadzimy działania w tym zakresie. 
Zaliczają się do nich zorganizowane na plantach międzynarodowy dzień szachów
i targ kwiatowy, a także planowany na 6 sierpnia dzień gier planszowych. Cały 
czas, poprzez ciekawe wydarzenia, zachęcamy mieszkańców do przebywania 
i wypoczywania na plantach. 

W zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku na plantach, poleciłem 
komendantowi Straży Miejskiej zwiększenie liczby patroli. Także funkcjonariusze 
Policji zwiększą liczbę swoich patroli w tej okolicy. Na plantach działa także 
monitoring. Zdecydowałem, że kolejne, nowe kamery pojawią się w najbardziej 
newralgicznych miejscach.

Pragnę zauważyć, że planty są dobrem publicznym. Odpowiedzialność za 
dbanie o nie leży na barkach nas wszystkich. 

Łączę wyrazy szacunku



Kalisz, dn.28 lipca 2021 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

w  związku  z  praktycznie  zakończonymi  pracami  związanymi  z  rewitalizacją  plant,  wielu

kaliszan wyraża nadzieję, że będą mogli długo cieszyć się tym pięknym miejscem. Niestety

są też obawy, czy nie powtórzą się sytuacje z lat wcześniejszych, gdzie dochodziło tam do

różnych niebezpiecznych zdarzeń, wandalizmu, „okupowania” ławek przez osoby nietrzeźwe

itp.  Jak może to wyglądać,  mieliśmy w ostatnim czasie przykłady przy fontannie „Noce i

dnie”, gdzie pojawiają się osoby, które robią z tego miejsca koczowisko, miejsce kąpieli  i

zostawiają po sobie nieporządek.

 W związku z powyższym, zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją, dotyczącą

pilnego wdrożenia konkretnego planu, obejmującego monitoring i zabezpieczenie plant oraz

fontanny „Noce i dnie”, a także dbałości o bezpieczeństwo przebywających tam osób. Taki

plan powinien obejmować skoordynowane działania Policji i Straży Miejskiej m.in. poprzez.

dodatkowe patrole, a także odpowiedni monitoring, co pozwoli na szybkie oraz skuteczne

działania służb. 

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to zadanie łatwe i zapewne nie zdoła się uniknąć

wszelkich  zagrożeń,  ale  tylko  zorganizowane  i  konsekwentne  działania  mogą  zapobiec

groźnym  zdarzeniom,  aktom  wandalizmu  itp.  Mieszkańcy  Kalisza  mają  prawo  czuć  się

bezpiecznie, a potencjalni sprawcy muszą mieć świadomość, że spotkają się z nieuchronną i

szybką reakcją odpowiednich służb.

Z poważaniem

              
                Artur Kijewski

          Radny Miasta Kalisza


