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W uzupełnieniu udzielonej odpowiedzi z dnia 28.05.br. na interpelację z dnia 20 maja
br. w sprawie ścieżki pieszo – rowerowej przy Parku Wiłkomirskich i  Mostu Majkowskiego
w ciągu ul. Piłsudskiego, uprzejmie informuję jak niżej.

Zespół  ds.  organizacji  ruchu  przeprowadził  analizę  balustrady  w  obrębie  Mostu
Majkowskiego i  biorąc pod uwagę jej  dobry stan techniczny nie znalazł uzasadnienia co do
konieczności  jej  wymiany.  Balustrada  wymaga  jedynie  oczyszczenia  i  naniesienia  nowej
warstwy  farby.  W  związku  z  powyższym,  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji podejmie
działania zmierzające do przeprowadzenia tych prac w okresie letnim bieżącego roku.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować Pana Radnego, iż MZDiK zwróci się
do  Spółki  Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe,  aby  dokonała  wymiany  istniejących  opraw  na
latarniach oświetlenia ulicznego oświetlających ścieżkę pieszo – rowerową w obrębie Mostu
Majkowskiego  na  oprawy  typu  LED.  Powyższe  rozwiązanie  winno  spowodować  znaczną
poprawę widoczności zarówno balustrady jak i samej ścieżki pieszo – rowerowej, a tym samym
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa – szczególnie cyklistów.



SA.0003.29.2020  Kalisz dn. 28.05.2020r. 

Pan
Tomasz Bezen

Radny
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W  odpowiedzi  na  interpelację  zgłoszoną  w  dniu  20.05.br.  w  sprawie  naprawy

ścieżki  pieszo-rowerowej  wzdłuż  ul.  Piłsudskiego  (na  odcinku  przy  Parku  Wiłkomirskich),

uprzejmie informuję jak niżej

Nieliczne  i  niestanowiące  zagrożenia  dla  użytkowników nierówności  na  przedmiotowej

ścieżce  zostaną  usunięte  przez  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu,  w  ramach

bieżącego  utrzymania  dróg  w  terminie  do  końca  czerwca  br.  Dodatkowo,  w  obrębie  włazów

studni  kanalizacyjnych,  nawierzchnia  z  betonowej  kostki  brukowej  zostanie  dostosowana  do

niwelety  studni.  Obecnie  dokonano  już  uzupełnienia  kamienia  granitowego  w  gabionie

zabezpieczającym  skarpę  nasypu,  a  także  zabezpieczono  rozcięcie  siatki  w  tym  miejscu.

Kwestia wymiany  barierek  zabezpieczających  ścieżkę  rowerową  na  wysokości  ogródków

działkowych, skierowana została  do rozpatrzenia przez Zespół ds.  organizacji  ruchu, działający

jako  ciało  opiniodawcze  przy  Prezydencie  Miasta  Kalisza  i  składający  się  z  przedstawicieli

Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej Kalisza.

Po zajęciu stanowiska przez ww. Zespół, udzielona zostanie Panu Radnemu odrębna odpowiedź.

Wniosek Pana Radnego o  wykonanie  oświetlenia  ścieżki  został  wpisany na  listę  zadań

dot.  oświetlenia  ulicznego.  Pragnę zaznaczyć,  że  każdego  roku „indywidualnie”  określany jest

budżet na powyższe zadania. Należy podkreślić, iż proces inwestycyjny dla zadań dot. oświetlenia

składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to wykonanie dokumentacji  projektowej której czas,

wg  danych  ze  Spółki  Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe,  wynosi  ok.  8  miesięcy.  Następnie  na

podstawie przedstawionego kosztorysu inwestorskiego podejmowane są decyzje dot. realizacji.
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