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Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację z 23 listopada 2020 r., dotyczącą remontu skweru im.
Eligiusza Kor-Walczaka, zlokalizowanego przy ul. Kopernika informuję, iż znaczenie
miejskich  terenów zielonych  jest  nie  do  przecenienia,  ma  bardzo  duży  wpływ na
jakość życia miejskiego, a przestrzeń publiczna pełni  istotną rolę w życiu każdego
mieszkańca.  

Mając  na  względzie  powyższe  oraz  fakt,  że  skwer  jest  miejscem  spotkań,
spacerów i wypoczynku wielu osób w tamtejszego rejonu miasta, Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Kaliszu jesienią bieżącego roku wykonał
tzw. nasadzenia zastępcze i uzupełniające. Posadzone zostały cztery dęby szypułkowe
odmiany ‘Fastigiata’ oraz cztery klony czerwone ‘Redpoint’.

Niestety,  na  terenie  parków  i  skwerów bardzo  często  dochodzi  do  aktów
wandalizmu.  Dlatego wiosną  2021 roku rozpoczną się  prace związane z  naprawą  
i odnawianiem ławek znajdujących się na terenie miejskich parków oraz skwerów,  
w tym także na skwerze im. Eligiusza Kor-Walczaka.
Zapewniam Pana  Radnego,  że  widzę  potrzebę  nowego  zagospodarowania  skweru,
jego  uatrakcyjnienia.  Kompleksowe  prace  zostaną  wykonane  niezwłocznie  po
zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. 

Dziękuję Panu Radnemu za aktywność i zainteresowanie powyższą sprawą.

Z poważaniem 



Kalisz dnia, 23.11.2020 r.

Leszek Ziąbka 

Klub Radnych PiS

Rada Miasta Kalisza

Sz. Pan

Krystian Kinastowski

            Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

Zgodnie z paragrafem 27 Statutu Miasta Kalisza, składam interpelację w sprawie remontu placu, 

zlokalizowanego przy zbiegu ulic Kościuszki i Kopernika, obok gmachu Muzeum Okręgowego Ziemi 

Kaliskiej. Znajduje się tam najstarszy w Kaliszu skwer, który od kilku lat nosi imię pisarza Eligiusza Kor-

Walczaka (1913-2000), który treściami swojej poetyckiej i prozatorskiej twórczości bardzo pięknie wpisał 

się w pejzaż swojego ukochanego miasta - Kalisza.

Kalisz, miasto królewskie, szczycące się najstarszą metryka pisaną ze wszystkich miejscowości w Polsce, 

powinno zabiegać o stan skwerów miejskich.

 Te miejskie obszary, powinny być wizytówkami „grodu nad Prosną”, miejscami odpoczynku, a także 

mogłyby spełniać funkcję edukacyjną, np. poprzez umieszczenie tam wystaw plenerowych. 

Skwer im. Eligiusza Kor-Walczaka miał stać się reprezentacyjną częścią miasta Kalisza.   W roku 2007 na 

ten cel ten wydano około 230 tysięcy złotych. W maju 2008 roku w miejscu tym otwarto wystawę 

plenerową, poświęconą społeczności żydowskiej naszego Miasta. Ekspozycja ta zorganizowana została 

przez panią Halinę Marcinkowską i Tomasza Wolfa. Została ona bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców

Kalisza, ciesząc się ich dużym zainteresowaniem.

Zwracam się z prośbą i zapytaniem, czy w najbliższym czasie przewidziane są prace związane z 

remontem skweru im. Kor-Walczaka. Położony w sąsiedztwie placówki oświatowej - III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz kaliskiego muzeum, powinien być wizytówką Miasta, 

pełniąc jednocześnie funkcje przestrzeni edukacyjnej, jak w poprzednich latach.   

Z wyrazami szacunku 

Leszek Ziąbka 


