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Pan
Eskan Darwich
Radny Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację z dnia 27 sierpnia 2021 r. informuję, że stan techniczny ławek
na  terenie amfiteatru w Parku Przyjaźni jest mi znany. Każdego roku zlecana jest wymiana
połamanych i uszkodzonych desek ławkowych. Jednak wykonywane systematycznie doraźne
działania  są  już  niewystarczające,  bowiem  do  niszczenia  infrastruktury  w  przestrzeni
miejskiej,  dochodzi  niemal  każdego dnia (akty wandalizmu,  częste  dewastacje,  niszczenie
elementów małej architektury). 

W planie finansowym na rok 2021 nie przewidziano środków umożliwiających przebudowę
schodów widowiskowych i  ustawienia nowego typu siedzisk.  Koszty takiej  inwestycji  nie
były szacowane. Ponadto, Park Przyjaźni w którym zlokalizowany jest amfiteatr znajduje się
w urbanistycznym układzie zabytkowym, dlatego ewentualna przebudowa będzie możliwa
tylko pod warunkiem uzyskania zgody konserwatora zabytków. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w bieżącym roku zgłosił do projektu
budżetu  miasta  na  rok  2022,  do  zadań  inwestycyjnych  wniosek  dotyczący  przebudowy
omawianego  amfiteatru.  W  związku,  z  powyższym,  mam  nadzieję,  że  będzie  możliwe
wygospodarowanie  wolnych  środków,  które  pozwoliłyby  na  przeprowadzenie  omawianej
modernizacji. 

Dziękuję za zaangażowanie. 

Z wyrazami szacunku

                                                                                              

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



      

 Kalisz, dn. 27.08. 2021 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

W  sprawie  stanu  schodów  widowiskowych  w  amfiteatrze  w  Parku
Przyjaźni.

Szanowny Panie Prezydencie,

W okresie letnim w Parku Przyjaźni przy amfiteatrze odbywają się liczne

imprezy plenerowe, w których uczestniczy   wielu mieszkańców w tym dzieci.

Ławki teatralne w tym miejscu są w fatalnym stanie i stwarzają zagrożenie dla

uczestników   odbywających  się  tam  wydarzeń  w  szczególności  dla

najmłodszych.

W mojej ocenie jest kilka  rozwiązań  tego problemu. 

1. Doraźna naprawa uszkodzonych ławek teatralnych, 

2. Wymiana wszystkich ławek w amfiteatrze (praktycznie ich stan jest zły)

3. Przebudowa  schodów  widowiskowych  i  postawienie  nowego  typu siedzisk

tak, aby były wygodne i bezpieczne dla uczestników odbywających się tam

wydarzeń. 

W związku z powyższym proszę o udzielnie informacji   jakie są plany miasta

w stosunku do schodów widowiskowych w amfiteatrze w Parku Przyjaźni. 

Nadmienię,  iż  temat  schodów  widowiskowych został  zgłoszony  przez  klub

radnych Polska 2050 do budżetu miasta na rok 2022. 

Do interpelacji dołączam zdjęcia

                                                                                          Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich










