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Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiadając  na  Pana  interpelację  z  dnia  27  października  2020  r.  (data  wpływu

do  tutejszego  Urzędu  29  października  2020r.)  dotyczącą  obiektów  oraz  terenu  mieszczącego

się przy Wale Piastowskim 3, uprzejmie informuję , co następuje.

 OSRiR wystąpił do Wydziału Rozwoju Miasta z wnioskiem inwestycyjnym na rok 2021

w zakresie remontu budynku usytuowanego na przystani, który stanowi siedzibę wielu organizacji

związanych  zarówno  ze  sportem  i  rekreacją  wodną,  jak  i  innymi  działaniami  prowadzonymi

na  rzecz  mieszkańców  Kalisza.  Wydział  posiada  stosowną  dokumentację  projektową

na  termomodernizację  i  modernizację  przedmiotowego  budynku,  która  została  wykonana

w  maju  2016r.  i  wymaga  aktualizacji  do  obowiązujących  przepisów  prawa  budowlanego

i  warunków  technicznych  oraz  nowych  uzgodnień.  Działania  dotyczące  poprawy  estetyki

i funkcjonalności budynku zostaną przeprowadzone w miarę możliwości budżetowych.

W roku ubiegłym OSRiR podjął starania o pozyskanie mobilnego punktu gastronomicznego

(foodtrack). Niestety, w ocenie rozmówców z branży gastronomicznej takie przedsięwzięcie byłoby

nieopłacalne.  Nie  mniej  Ośrodek  przed  nowym sezonem letnim,  ponownie  podejmie  działania

w celu uruchomienia punktu małej gastronomii.

Chcąc  uatrakcyjnić  obszar  Przystani  Miejskiej  oraz  stworzyć  swego  rodzaju  kompleks

rekreacyjno-  sportowy w miarę  możliwości  zostaną  podjęte  kroki  aby  zarówno  plaża  miejska,
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siłownia zewnętrzna, plac zabaw i „miasteczko ruch drogowego” były w jak najlepszym stanie,

zadbane, ale również aby pojawiali się tam animatorzy, przyciągający młodych ludzi do wszelkiej

aktywności.  W  zamierzeniach  usytuowanie  mobilnych  kabin  WC  winno  być  zlokalizowane

na  obrzeżach  skateparku.  Pozwoli  to  na  ich  maksymalne  wykorzystanie  oraz  zabezpieczenie

w sanitariaty całego kompleksu.

Najbliższy punkt stacji roweru miejskiego zlokalizowany jest nieopodal przystani tj. przy

budynku  Teatru.  Jest  to  miejsce  optymalne  zarówno  dla  osób  chcących  skorzystać  z  Parku

Miejskiego, biblioteki, jak i innych obiektów znajdujących się w tej przestrzeni miejskiej.

Wyrażam przekonanie, że przedstawione informacje zostaną uznane przez Pana Radnego

za wyczerpujące.
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Wiele mówiło się w ostatnich latach o ożywianiu rzeki Prosny, jako ważnego punktu w 
tożsamości lokalnej Kalisza. Dzięki działalności wielu Stowarzyszeń oraz Miasta od kilku lat na 
rzekę wraca życie. Są organizowane imprezy sportowe i kulturalne, rzesze dzieci i młodzieży, a 
także osób dorosłych korzystają ze sprzętu wodnego. 

Istotnym elementem w rewitalizacji rzeki powinna być Przystań i plaża miejska. Warto 
byłoby podjąć działania aby obiekty te wyremontować i uatrakcyjnić. Teren przystani miejskiej na 
Wale Piastowskim 3, jest siedzibą wielu stowarzyszeń, zarówno tych związanych z woda jak i z 
tożsamością kulturową Kalisza, które przy wsparciu kaliskiego OSRiR starają się utrzymywać 
obiekty w jak najlepszym stanie i prowadza ożywioną działalność. Warto odnotować zmianę pieca 
do ogrzewania obiektu, który umożliwia korzystanie z niego w warunkach zimowych.  Dobrym 
rozwiązaniem byłoby jednak podniesienie estetyki budynku, poprzez remont elewacji i 
uporządkowanie jego otoczenia. Wskazane byłoby również uatrakcyjnienie plaży miejskiej, 
zapewnienie możliwości skorzystania z zewnętrznych sanitariatów, dostępu do małej gastronomii w
okresie letnim, a także usytuowanie w pobliżu stacji roweru miejskiego. W związku z tym zadaje 
pytanie:
- Jakie plany ma Miasto Kalisz odnośnie dalszego funkcjonowania plaży miejskiej i przystani przy 
Wale Piastowskim 3 ?
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