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Pan

Artur Kijewski

Radny Rady Miasta Kalisza

 Szanowny Panie Radny,      

w odpowiedzi na  Pana interpelację uprzejmie informuję, iż zaproponowana akcja promująca
i  zachęcająca  do  ograniczenia  używania  prywatnych  środków  lokomocji  na  rzecz  jak
najczęstszego  korzystania  z  transportu  publicznego  jest  ciekawym  i  innowacyjnym
pomysłem.  Wymaga  on  jednak  szczegółowej  analizy  formalno–prawnej  rozwiązań  oraz
możliwości  techniczno-informatycznych  w  zakresie  zapisywania  punktów  na  kartach,
sprawdzenie stanu posiadanych punktów oraz ich wymianę na vouchery.

Proponowane przez Pana rozwiązania poddane zostaną analizie podczas przygotowywania
ewentualnych zmian w dotychczas obowiązujących przepisach w zakresie Programu Kaliskiej
Karty Mieszkańca.

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                                        w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
     Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 10 lutego 2023 r. 

 

 

       Pan 

       Krystian Kinastowski  

       Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

w związku z wprowadzeniem w Kaliszu bezpłatnej komunikacji miejskiej, zwracam się do 

Pana z propozycją akcji promującej i zachęcającej do ograniczania używania prywatnych środków 

lokomocji, na rzecz jak najczęstszego korzystania z transportu publicznego.  

Dzięki Kaliskiej Karcie Mieszkańca, jej posiadacze poruszający się komunikacją miejską 

mogliby zbierać punkty, które później dałby możliwość korzystania z różnych bonusów. Przykładowo, 

po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, dawałoby to możliwość otrzymania vouchera, który 

następnie mógłby zostać wymieniony na bilet uprawniający do skorzystania z oferty różnych instytucji 

lub podmiotów. Może to być np. wstęp na koncert w filharmonii, skorzystanie z basenu w aquaparku 

itp. atrakcji.  

Podobne akcje są stosowane w różnych miastach na świecie. Niektóre w szerszym aspekcie, 

gdy przez odpowiednią aplikację, punkty mogą zbierać również osoby poruszające się na rowerze lub 

pieszo.  

To wszystko wpisuje się w politykę ekologiczną miast, mającą na celu m.in. ograniczenie 

smogu itp. zanieczyszczeń, promując transport miejski i zwiększając wzrost liczby osób, które z niego 

korzystają.  

Mam nadzieję, że tego tupu działania spotkałby się z pozytywnym przyjęciem przez 

mieszkańców Kalisza, a także liczę na przychylne przyjęcie tej propozycji przez Pana Prezydenta i 

rozważenie zastosowania ww. działań w naszym mieście. 

 

       Z poważaniem 

 

   Artur Kijewski  

                 Radny Miasta Kalisza 


