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Pan 
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację z 31 stycznia 2022 r. w sprawie zawalonego muru przy Skwerze
Inwalidów Wojennych informuję,  że murek okalający skwer został  uszkodzony w wyniku
zdarzenia drogowego.  Kierująca  autem osobowym, wyjeżdżając  z  ul.  Polnej,  wjechała na
chodnik przy ul. Legionów i uderzyła w murek, powodując jego częściowe uszkodzenie.

Pracownicy gospodarczy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Kalisza uporządkowali miejsce zdarzenia, przenosząc większość uszkodzonego murku
na teren skweru, aby jego elementy nie stwarzały zagrożenia dla osób korzystających z terenu
zieleni  oraz  pasażerów  oczekujących  na  przystanku  autobusowym.  Ponadto  pracownicy
Wydziału sprawdzili stan pozostałej – nieuszkodzonej części ogrodzenia i stwierdzili, że jest
ona stabilna i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa.

Z uwagi na możliwość odzyskania części cegieł, najbardziej zniszczona część murku została
przetransportowana do magazynu.  Materiał będzie można wykorzystać do odbudowy. Prace
związane z przywróceniem murku do stanu pierwotnego rozpoczną się, gdy pozwolą na to
warunki atmosferyczne.

Ponadto  informuję,  że  Urząd  Miasta  Kalisza  posiada  dane  sprawcy  kolizji  drogowej.
Przygotowana  zostanie  odpowiednia  dokumentacja,  która  umożliwi  dochodzenie
odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.

Dziękuję za zaangażowanie. 

Z wyrazami szacunku             
                                                                                 Prezydent Miasta Kalisza

   /…/
 Krystian Kinastowski

                                                                                         
                                                                                                    



Kalisz, dn. 31 stycznia 2022 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie zawalonego muru przy Skwerze Inwalidów Wojennych.

Zgłoszono mi zawalenie się fragmentu muru okalającego Skwer Inwalidów Wojennych w Kaliszu.
Szkoda  powstała  od  strony  ul.  Legionów  przy  przystanku  KLA.  Zwracam  się  z  prośbą  o
interwencję  i  szybką naprawę,  tak  aby  nie  zagrażał  pieszym,  ani  pasażerom autobusów.  Na
szczęście zawalił  się  do  wewnątrz  skweru,  a  nie  na  chodnik.  Czy  służby  miejskie  posiadają
wiedzę lub przypuszczenia o przyczynach zawalenia? Czy stan techniczny na jego całej długości
jest stabilny oraz bezpieczny i czy nie wymaga czynności zapobiegawczych?

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


