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Szanowny Panie Przewodniczący,

doceniam Pana zainteresowanie tematem wykorzystywania potencjału rzeki Prosny, to temat,
jak Pan zapewne wie, niezwykle ważny również dla mnie, co podkreślam i czemu daję wyraz
od początku swojej prezydentury. 

Nasza rzeka i tereny wokół niej w ostatnich latach stały się miejscami spotkań i aktywnego
wypoczynku kaliszanek i kaliszan,  z czego się ogromnie cieszę. Należy pamiętać,  że owo
zauważalne ożywienie Prosny i jej okolic zawdzięczamy konsekwentnie realizowanym w tej
kadencji działaniom inwestycyjnym i promocyjnym. 

Oto  przebudowane  zostały  wały  przeciwpowodziowe  na  obszarze  kaliskiego  parku
miejskiego,  uporządkowana została  przestrzeń  wokół  rzeki  w okolicy  teatru.  Działania  te
otworzyły nowe możliwości aktywnego spędzania czasu nad rzeką, jak również poprawiły
estetykę jej bezpośredniego otoczenia, wydobywając i podkreślając tym samym jej naturalne
piękno. 

Nie zapominajmy o licznych wydarzeniach artystycznych i sportowych finansowanych przez
Miasto, wszak ich organizacja ma niebagatelny wpływ na propagowanie zalet Prosny wśród
mieszkańców  naszego  miasta.  Calisia  Triathlon,  koncerty  na  wodzie,  czy  na  przystani,
„Święto Rzeki Prosny” – wydarzenia te przyciągają tłumy kaliszan i zachęcają do spędzania
czasu nad rzeką,  do rodzinnych spacerów, czy rekreacji z wykorzystaniem sprzętu wodnego.

W  kolejnych  latach,  w  miarę  możliwości  budżetowych,  będziemy  realizować  dalsze
inwestycje w obszar wokół rzeki, żeby zwiększyć jego funkcjonalność i poprawić estetykę.
Obecnie trwa opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schodów widokowych nad
Prosną w rejonie Mostu Teatralnego. 

Jeśli natomiast chodzi o przystań i plażę miejską, podzielam Pana przekonanie, że warto by
było  również  i  tam  poczynić  pewne  inwestycje.  Jednakże  należy  pamiętać,  że  takie
inwestycje  są  uzależnione  od  możliwości  budżetowych  Miasta.  W  tym  zakresie,  przy



planowaniu kolejnych zadań inwestycyjnych oraz całego budżetu,  należy brać pod uwagę
analizy i  prognozy dotyczące  dochodów samorządów w najbliższych latach.  One bowiem
warunkują  nasze  inwestycyjne  możliwości.  Niestety,  prognozy  Związku  Miast  Polskich
wskazują  na  możliwy  dotkliwy  spadek  dochodów jednostek  samorządowych,  który  może
nastąpić w najbliższych latach, począwszy od 2022 roku.

Proszę  mi  wierzyć,  że  tętniąca  życiem  rzeka  Prosna,  z  pięknymi  bulwarami  i  nową
infrastrukturą,  ze  zmodernizowanymi istniejącymi  już obiektami,  takimi  jak  przystań,  jest
moim  prawdziwym  marzeniem.  Niestety,  nie  wszystkie  działania  są  możliwe  do
zrealizowania naraz. 

Takie  inwestycje  wymagają  nakładów  finansowych.  Dzisiaj,  z  wiadomych  względów,
musimy  wykazać  się  ostrożnością  w  planowaniu  kolejnych  zadań  inwestycyjnych.  Jeżeli
jednak  pojawią  się  zewnętrzne  źródła  finansowe,  z  których  moglibyśmy  pozyskać
dofinansowanie na inwestycje, o których Pan wspomniał, to z pewnością zrobimy wszystko,
aby takie środki wykorzystać. Liczę tu zarówno na fundusze UE, jak również na możliwości
finansowe w ramach programu „Polski Ład” w kolejnych latach.
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