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Pan
Marcin Małecki
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie poprawy estetyki i bezpieczeństwa w Parku Miejskim 
w Kaliszu uprzejmie informuję, że stan  techniczny  elementów małej architektury na terenie parku  
jest mi znany.  

Każdego  roku  zlecana  jest  wymiana  połamanych  i  uszkodzonych  desek  ławkowych
oraz  innych  elementów  wyposażenia  parku.  Doraźne  –  wykonywane  systematycznie  –  
naprawy są niewystarczające. Do niszczenia infrastruktury w przestrzeni miejskiej dochodzi  bardzo
często.  Kompleksowa  naprawa  ławek  została  zaplanowana  i  zlecona  na  styczeń  bieżącego  roku.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane, a nowy termin realizacji
zadania został wyznaczony na 28.02.2023r. 

Podjęte  zostały  również  kroki  w  celu  naprawy  podłogi  w  pagodzie  chińskiej.  W  ramach
zawartego porozumienia naprawa zostanie wykonana przy udziale uczniów Technikum im. św. Józefa
w Kaliszu.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w Parku Miejskim, ogródku jordanowskim na terenie
Parku  Miejskiego  oraz  w  Parku  Przyjaźni  -  w  okresie  od  14.04.2023r.  do  31.10.2023r.  -  zostaną
ustawione toalety przenośne.

Dziękuję Panu Radnemu za zaangażowanie i zainteresowanie sprawą.

                                                                                        w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

  Grzegorz Kulawinek
      Wiceprezydent Miasta Kalisza



  Kalisz, 12.02.2023 roku 

 

Marcin Małecki   

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie poprawy estetyki i 
bezpieczeństwa w Parku Miejskim w Kaliszu. 
 
W związku z tym, że Park Miejski w okresie zimowym, w  weekendy, ale także w słoneczne 
dni w tygodniu jest masowo odwiedzany przez mieszkańców naszego miasta, proszę o 
przywrócenie chociaż części przenośnych toalet, oraz bieżącą naprawę parkowej 
infrastruktury. Obecnie nie ma w największym kaliskim parku żadnej toalety, nawet przy 
placach zabaw dla dzieci. Naprawy wymagają także niektóre ławki, oraz podłoga w  tzw. 
chińskiej altance. 
Wiem, że trwają prace budowalne przy wejściach do parku, ale nie możemy zapominać o 
bieżących naprawach, zwłaszcza, że wewnętrzna cześć parku jest cały czas użytkowana przez 
mieszkańców. Łatwiej i taniej jest też dbać na bieżącą o istniejącą już infrastrukturę. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                     

                                                                                                     Z wyrazami szacunku 

Marcin Małecki  

Radny Rady Miasta Kalisza 


