
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

WO. 0003.0001.2021

D2021.04.00569

Kalisz, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Pan

Tadeusz Skarżyński

Przewodniczący Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do treści udzielonej Panu Zbigniewowi Włodarkowi – Radnemu Rady Miasta

Kalisza przez Pana Przewodniczącego odpowiedzi na interpelację Nr KRM.0003.0001.2021 z dnia

30 marca 2021 r.  wyjaśniam co następuje:

Na sesji  Rady  Miasta  Kalisza  w  dniu  29  kwietnia  2021  r.  udzielone  zostaną  Radnym

informacje o stopniu realizacji inwestycji pod nazwą „Obwodnica dla miasta Kalisza”.

Z poważaniem,

Do wiadomości:

Zbigniew Włodarek

Radny Rady Miasta Kalisza



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kalisza

/…/
Tadeusz Skarżyński

KRM.0003.0001.2021
D2021.03.03440

Kalisz, dnia 30 marca 2021 r.

Pan
Zbigniew Włodarek
Radny Rady Miasta Kalisza

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie umieszczenia
w porządku obrad kwietniowej Sesji Rady Miasta Kalisza informacji na temat stanu
przygotowań  inwestycji  pod  nazwą  „Obwodnica  dla  miasta  Kalisza”  uprzejmie
informuję,  że  po  otrzymaniu  od  Prezydenta  Miasta  ww.  materiałów  zostaną  one
umieszczone w porządku obrad Sesji Rady Miasta Kalisza, która zaplanowana jest na
29 kwietnia 2021 r. 



Zbigniew Włodarek       Kalisz, dnia 19 marca 2021 r.  

Radny Rady Miasta Kalisza 

Interpelacja  

w sprawie umieszczenia w porządku obrad kwietniowej Sesji RM Kalisza 

informacji Prezydenta Miasta Kalisza na temat stanu przygotowań inwestycji  

pod nazwą „Obwodnica dla miasta Kalisza”  

Szanowny Panie Przewodniczący,  

Szanowny Panie Prezydencie, 

 W ostatnim okresie pojawia się wiele pytań dotyczących stanu przygotowania do re-
alizacji Obwodnicy Miasta Kalisza. Zainteresowanie kaliszan nie słabnie w tej materii. Co 
więcej, remonty ulic nasuwają szereg pytań dotyczących przystąpienia do realizacji inwesty-

cji, co w konsekwencji znacząco pozwoliłby odciążyć ruch kołowy na ulicach tranzytowych 
przecinających miasto Kalisz.   

 Warto w tym miejscu podkreślić, że mieszkańcy Skalmierzyc - w drodze głosowania  - 

wytypowali przebieg obwodnicy, który według osób zamieszkujących powyższy obszar ad-
ministracyjny jest optymalny i najmniej uciążliwy. Stąd pojawiają się pytania czy miasto Ka-
lisz podjęło dostateczne kroki mające na celu wypromowanie idei uczestnictwa w głosowaniu 

nad przebiegiem OMK wśród mieszkańców Kalisza (mieszkańcy sąsiednich Skalmierzyc byli 
zdecydowanie aktywniejsi w tej materii).  

 W kadencji 1998-2002, podczas której powołano do życia PWSZ w Kaliszu, RMK 

była wielokrotnie i na bieżąco informowana o stopniu realizacji powyższej koncepcji zarów-
no w zakresie lobbowania na rzecz powołania szkoły wyższej jak i w kwestii finalizowania 
projektu na poziomie ministerialnym.  



 Uważam, że mieszkańcom Kalisza potrzebna jest pełna i wyczerpująca informacja do-
tycząca wszystkich poczynionych kroków przybliżających miasto Kalisz oraz gminy ościenne 
do posiadania tak długo oczekiwanej inwestycji. Jednocześnie, okres ponad miesiąca, który 

pozostał do sesji kwietniowej, powinien być wystarczający żeby przygotować i skompletować 
niezbędną dokumentację, co umożliwi zarysowanie stanu realizacji projektu oraz przedsta-
wienie wszystkich kroków, które zostały dotychczas poczynione w celu wdrożenia powyższej 

inwestycji w fazę realizacji.  

  

       Łączę wyrazy szacunku 

       Zbigniew Włodarek                                                                                                                                       

                                                                                                                                              


