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W odpowiedzi na interpelację z dnia 23 września 2020 roku uprzejmie informuję, że
teren Plant Miejskich objęty jest rewitalizacją i nie ma możliwości wchodzenia i przebywania
na  jego  terenie,  natomiast  wykonawca  zobligowany  jest  do  ogrodzenia  i  zabezpieczenia
terenu  przed  osobami  postronnymi.  Wszystkie  ławki,  w  tym  również  zlokalizowane  w
okolicach ciągów komunikacyjnych,  zostały  zdemontowane i  przekazane do magazynu w
celu  wykorzystania  na  terenie  Miasta  Kalisza,  natomiast  w  ich  miejsce,  w  projekcie
przewidziano nowe elementy małej architektury. 

Nie  ma  możliwości  ustawienia  ławek  poza  placem  budowy  i  ogrodzeniem  Plant
Miejskich  ze  względu  na  zbyt  wąskie  chodniki  dla  pieszych.  Takie  rozwiązanie  może
powodować  urazy  i  wypadki,  a  efekt  będzie  odmienny  od  zamierzonego.  Zachęcam
mieszkańców do korzystania z innych miejsc odpoczynku jak Rozmarek, teren przy fontannie
„Noce i  Dnie”,  za zielonym przystankiem na Placu Kilińskiego oraz na Głównym Rynku
wokół ratusza itp.  

Po zakończonej rewaloryzacji Planty Miejskie będą miejscem bardziej atrakcyjnym i
przyjaznym dla kaliszan oraz naszych gości.   

W imieniu mieszkańców dziękuję za aktywność i zainteresowanie powyższą sprawą.

Do wiadomości:

1. Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 23 września  2020 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

jak wiemy, w związku pracami rewaloryzacyjnymi na kaliskich plantach, cały ich teren został
odgrodzony i jednocześnie zdemontowane zostały między innymi ławki.  Otrzymuję jednak sygnały
od mieszkańców, szczególnie seniorów, że w tym rejonie przez czas trwania prac, brakuje miejsc,
gdzie mogliby na chwilę odpocząć, usiąść na ławce itd. 

W związku z powyższym, zwracam się z interpelacją dotyczącą możliwości tymczaso-
wego ustawienia ławek przy plantach poza placem budowy i ogrodzeniem, tak aby szczególnie
osoby starsze mogły choć na krótki czas usiąść i odpocząć, podczas przemieszczania się po
mieście.

Mam tu na myśli szczególnie okolice plant, przecinane ulicami Kanonicką i Złotą. Tam wła-
śnie przemieszcza się bardzo wiele osób np. idących po zakupy na targowisko, czy też stamtąd wra-
cających z ciężkimi torbami lub siatkami, dlatego byłoby dobrze rozważyć, postawienie ławek na czas
robót przy plantach. 

Liczę, że Pan Prezydent przychylnie odniesie się do mojej propozycji i pozostaję z wyrazami
szacunku.

              
                Artur Kijewski

          Radny Miasta Kalisza


