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Radny Rady Miasta  Kalisza

Szanowny Panie Radny,

                         w związku z interpelacją  z dnia 24.04.20200 roku, uprzejmie informuję, że z dniem 
9 maja 2020 roku, planowane jest udostępnienie zwiedzającym  Centrum Baśni i Legend Kaliskich 
- Baszty Dorotki oraz Skarbca Bazyliki Św. Józefa w Kaliszu. 

Wymienione  atrakcje  turystyczne  są  obsługiwane  przez  pracowników  Informacji
Turystycznej  Urzędu  Miasta  Kalisza,  którzy  będą  przygotowani  merytorycznie.  Obsługa  ruchu
turystycznego odbywać się będzie z zachowaniem rygorów sanitarnych obowiązujących w okresie
epidemii. W oparciu o Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla muzeów, galerii
sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa,
w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 , w porozumieniu  
z  Powiatową  Stacją   Sanitarno  –  Epidemiologiczną  w  Kaliszu,  uruchomione  zostaną  niżej
wymienione procedury:

1) zapewnienie  pracownikom  dostępu  do  środków  ochrony  indywidualnej  (płyny
dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki); 

2) organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego 
między pracownikami (obsługa obiektu w ilości 1 osoby); 

�) organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz 
niezbędnej rezerwy kadrowej (na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego); 

4) zwiedzanie rzeczywiste będzie limitowane poprzez: 
a. ograniczenie liczebności zwiedzających do 2 osób na piętrze w Baszcie i w Skarbcu, 
    wyjątek stanowią rodziny wspólnie  mieszkające (do 4 osób),
b. zapewnienie środków ochrony osobistej dla zwiedzających (tj. płyny dezynfekcyjne),   
c. ograniczenie czasu zwiedzania,
d. odłożenie w czasie zwiedzania grupowego, a następnie stopniowe budowanie oferty dla 
   różnych grup turystycznych, 
e. czasowa rezygnacja z działalności edukacyjnej;
f. włączanie oraz obsługa urządzeń i ekranów dotykowych tylko przez  pracownika 
 Informacji Turystycznej,



 g. we współpracy z innymi pracownikami WKST, realizowany będzie monitoring 
    przestrzegania przez turystów reżimu sanitarnego (np. zachowywania odstępów, 
    używania płynów odkażających, maseczek). 
Planowane jest  otwarcie   kolejnej  atrakcji  turystycznej   realizowanej  w ramach projektu

pn.”„Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję  poświęconą
dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. Podobnie jak w przypadku przytoczonym
powyżej, zastosowane zostaną  wszelkie procedury bezpiecznego zwiedzania w oparciu o wytyczne
Ministerstw  Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Rozwoju, w porozumieniu z Sanepidem.

Natomiast 4.05.20200 zostały udostępnione rowerki wodne z zachowaniem procedur 
bezpieczeństwa sanitarnego oraz organizacyjnego,  tj. dezynfekcja sprzętu, zapewnienie płynu do 
dezynfekcji, rękawiczek.

Do mieszkańców i turystów skierowana została również oferta umożliwiająca indywidualną
organizację zwiedzania. Chętni, będą mogli odbyć spacer po Kaliszu poruszając się śladami Marii
Dąbrowskiej,  dla  której  Kalisz,  był  „najpiękniejszy na świecie”.  Szczegóły trasy znajdują się  pod
linkiem: http://www.cit.kalisz.pl/cat2show,8,2087..

Poznanie historii kaliskich ulic i zasłużonych kaliszan, warto wybrać się z „Przewodnikiem po
kaliskich ulicach”, który do pobrania jest ze strony: http://www.cit.kalisz.pl/new,2504 . 

Cyklistom polecamy szlak rowerowy – po dzielnicach Kalisza, którego szczegóły znajdują się
na: http://www.cit.kalisz.pl/uploaded/files/trasa-przez-dzielnice-kalisza.pdf 

Zapraszamy ponadto, do obserwowania Informacji Turystycznej na Facebooku, gdzie 
znajdują się kolejne propozycje spacerów po Kaliszu oraz aktualne informacje o otwarciu dla 
zwiedzających obiektów turystycznych. 
         Ponownie uruchamiane są kompleksy rekreacyjno - sportowe na otwartej przestrzeni, dostępne
dla maksymalnie sześciu osób plus trener (np. Orliki), obiekty typu korty tenisowe – jednocześnie 
z jednego boiska mogą korzystać dwie osoby. Wszystkie, wykonywane tam  czynności, czyli już 
stricte trening sportowy, będą odbywać się bez maseczki, niemniej jednak do samego przyjścia na 
obiekt, obowiązują  następujące zasady bezpiecznego użytkowania:

a. zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
b. każda z osób korzystających ma zapewnione środki do dezynfekcji rąk i sprzętu 

                sportowego;
c. po każdym użyciu sprzęt jest dezynfekowany;
d. każda z osób musi przed i po wyjściu zdezynfekować ręce;
e. obowiązują 15-minutowe odstępy między wchodzącymi a opuszczającymi obiekt.

            Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży w  bieżącym roku będzie realizowany  zgodnie 
z  zaleceniami   MEN.  Z  powodu  wprowadzonego  na  terenie  kraju  stanu  epidemii  w  związku  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza  podał do publicznej
wiadomości  informację,  że  w  roku  bieżącym  nie  przeprowadzi  otwartego  konkursu  ofert  na
realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz uczniów szkół kaliskich w zakresie
„Organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku". 
             Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,  w związku z ogłoszeniem na terenie kraju
stanu epidemii oraz przekazywanymi za pośrednictwem mediów publicznych wypowiedziami m.in.
Ministra  Edukacji  Narodowej  p.  Dariusza  Piontkowskiego,  z  których  wynika,  że  organizacja
zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest w tym roku niemożliwa, w chwili obecnej
nie  planuje  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  organizację  obozów  wyjazdowych,
profillaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Jednocześnie,  na bieżąco monitorowana jest sytuacja epidemiczna i w przypadku pojawienia
się takich możliwości podjęte zostaną  działania w kierunku organizacji   wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży pozostających podczas wakacji w mieście, np.   w formie półkolonii. 
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http://www.cit.kalisz.pl/new,2504


Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

W  trosce  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  najmłodszych  należy  jednak   zachować  daleko
posunięte środki ostrożności, dlatego ostateczne decyzje o ew. organizacji form wakacyjnych zostaną
podjęte, gdy nie będzie to stanowiło istotnego zagrożenia dla uczestników i opiekunów.

Z wyrazami szacunku




