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Pan
Eskan Darwich
Radny Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając  na  interpelację  z  dnia  24  sierpnia  2021  r.  informuję,  że kompleksowa
modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim została ujęta w projekcie rewaloryzacji Parku
Miejskiego w Kaliszu.

Stałym utrzymaniem parku w zakresie prowadzenia bieżących prac porządkowych zajmuje
się firma GARDEN PRODUCTS.PL Piotr Gulczyński z siedzibą w Kaliszu przy ul. Łódzkiej
165. Prace na terenie parku określane są w miesięcznym harmonogramie. 

Informuję,  że  kosze  na  odpady  opróżniane  są  codziennie  od  poniedziałku  do  piątku  do
godziny 10.00. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zachodzi taka potrzeba, kosze opróżniane są
również w godzinach popołudniowych. Ponieważ z terenu Parku Miejskiego w okresie letnim
korzysta wiele osób, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Kalisza  planuje  uwzględnić  w  nowo  zawieranych  umowach,  od  roku  2022,  bieżące
utrzymanie również w weekendy.

Mycie wszystkich ławek zlokalizowanych na terenie Parku Miejskiego zlecane jest dwa razy
w miesiącu. Dodatkowo, według potrzeb myte są ławki znajdujące się pod koronami drzew.
Należy  pamiętać,  że  ławki  te  z  uwagi  na  bytujące  ptaki  są  szczególnie  narażone  na
zabrudzenia.  Jednak  ich  lokalizacja  nie  jest  przypadkowa,  daje  bowiem  możliwość
odpoczynku w cieniu drzew w upalne dni, co jest szczególnie ważne dla osób starszych, tak
licznie  odwiedzających  miejski  zieleniec.  W  przypadku  powtarzających  się  zabrudzeń
Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Kalisza  rozważy
ewentualne przestawienie kilku ławek. 

Dziękuję za zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku

                                                                                       

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



      

 Kalisz, dn. 24.08. 2021 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

W sprawie infrastruktury  i stanu czystości w Parku Miejskim a także  
centrum miasta.

Szanowny Panie Prezydencie,

Będąc na dyżurze radnego na rowerze podczas wakacji w każdą niedzielę

spotykam  się  z  dziesiątkami  kaliszan.  Kaliszanie,  z  którymi  się  spotkałem  w

Parku Miejskim zwracają uwagę na niezbyt zadbane place zabaw dla dzieci oraz

stan ławek a także na śmieci  zalegające przy śmietnikach w szczególności  w

weekendy.

W związku z  powyższym proszę o udzielenie mi informacji:

 Czy są plany modernizacji placów zabaw w Parku Miejskim? 

 Kto lub jaka firma odpowiada za sprzątanie  w parku,   czy   jest

ustalony harmonogram sprzątania  czy według potrzeby?

 Czy  rozważa  Pan  zatrudnienie  pracowników  lub  zlecenie  firmie

regularnego  czyszczenia ławek i  opróżniania śmietników w Parku i

centrum miasta w weekendy? 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


