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Szanowny Panie Radny,

rozpoczyna się rewaloryzacja Parku Miejskiego w Kaliszu. Umowa została podpisana, a plac budowy
przekazany wykonawcy.  Inwestycja będzie  realizowana  etapami.  W  pierwszej  kolejności powstaną
nowe  alejki,  wyremontowany  będzie  plac  przy  wejściu  do  parku  od  strony  mostu  Teatralnego.
Zamontowane  zostaną  nowe latarnie,  ławki,  kosze  na  śmieci.  Pojawią  się  stojaki  na  rowery.  Nie
zabraknie także nowych nasadzeń zieleni. Żadne drzewa nie zostaną wycięte.

Park  Miejski  w  Kaliszu  objęty jest bieżącym  utrzymaniem  czystości  i  porządku,  a  pracownicy
regularnie go monitorują. Sprawdzany jest stan zieleni i prac z nią związanych, infrastruktury, małej
architektury.

Ogrodzenie  oraz  urzadzenia  na  placu  zabaw zostały  naprawione.  Trwa procedura  zmierzająca  do
wyłonienia  wykonawcy napraw uszkodzeń znajdujących się na wszystkich placach zabaw, które są
pod  nadzorem Miasta Kalisza. Wskazane przez Pana przęsło ogrodzenia zostało zabezpieczone do
czasu  rozstrzygnięcia  postępowania.  Tablice,  o  które  Pan  Radny  pyta,  zostały  zinwentaryzowane.
Część z nich jest wyczyszczona. Te, z których zabrudzeń nie da się usunąć, będą wymienione po
zleceniu wykonania nadruków. Z przykrością muszę stwierdzić, że wiele zniszczeń, w tym również na
terenie Parku Miejskiego, jest wynikiem aktów wandalizmu. 

Ponadto  Miasto  podjęło  działania  mające  na  celu  pozyskanie  środków  finansowych  w  ramach
konkursu  „Sportowo-Kulturalni  Lokalnie”,  wspieranego  przez  Fundację  Lotto  im.  Haliny
Konopackiej. Fundusze zostałyby przeznaczone na kompleksową rewitalizację pagody.
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INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie poprawy estetyki i 

bezpieczeństwa w Parku Miejskim w Kaliszu. 
 

Wychowałem się w okolicy kaliskiego Parku Przyjaźni i mam do niego duży sentyment. 
Jednak to Park Miejski jest wizytówką Naszego miasta i miejscem, gdzie w pierwszej 
kolejności docierają turyści. Mam jednak wrażenie, że władze Kalisza o tym ostatnio 
zapomniały. Tymczasem w wielu miejscach wymaga on drobnych napraw, istotnych z 
punktu widzenia estetyki i bezpieczeństwa tego miejsca. 

W załączeniu zdjęcia infrastruktury wymagające pilnej naprawy. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5519720908094625&set=pcb.5519600754773307&__cft__%5b0%5d=AZVzUGzmcet_cFQO6P3uSl8fvNvyYqBj5Mt5zSmMj52IPmQ54RStU_EqYYiz8ENA_yhgfBz4HM8qh5v1jW_eT42AVYbugI7nJaQV86RP7ieozVkxpx_w35Ga1XeA8LcVFGkKgefC8ZLrsS60ltbEBNFOphA2vJq0Z-3PA_9hC6GrxuuCbJllbqXoh5OhdF4QsDk&__tn__=H-R


 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5519721021427947&set=pcb.5519600754773307&__cft__%5b0%5d=AZVzUGzmcet_cFQO6P3uSl8fvNvyYqBj5Mt5zSmMj52IPmQ54RStU_EqYYiz8ENA_yhgfBz4HM8qh5v1jW_eT42AVYbugI7nJaQV86RP7ieozVkxpx_w35Ga1XeA8LcVFGkKgefC8ZLrsS60ltbEBNFOphA2vJq0Z-3PA_9hC6GrxuuCbJllbqXoh5OhdF4QsDk&__tn__=H-R


 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5519721114761271&set=pcb.5519600754773307&__cft__%5b0%5d=AZVzUGzmcet_cFQO6P3uSl8fvNvyYqBj5Mt5zSmMj52IPmQ54RStU_EqYYiz8ENA_yhgfBz4HM8qh5v1jW_eT42AVYbugI7nJaQV86RP7ieozVkxpx_w35Ga1XeA8LcVFGkKgefC8ZLrsS60ltbEBNFOphA2vJq0Z-3PA_9hC6GrxuuCbJllbqXoh5OhdF4QsDk&__tn__=H-R
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