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 W odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  10.09.2021  dot.  budowy oświetlenia  ścieżki

rowerowej wydłuż Szlaku Bursztynowego i Parku Miejskiego  informuję, iż Pana wniosek

został wpisany na listę zadań dot. infrastruktury oświetleniowej oczekujących na realizację.

Pragnę  nadmienić,  iż  inwestycje  związane  z  budową  oświetlenia  realizowane  są  przez

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. Miasto Kalisz jako udziałowiec Spółki

przekazuje środki finansowe w formie wkładu pieniężnego. Środki na w/w cel zabezpieczone

w bieżącym roku kalendarzowym zostały już wykorzystane pod wcześniej ustalone zadania.

Wydział Rozwoju Miasta zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w Budżecie Miasta na rok

2022 kwoty w wysokości 1.000.000,00 PLN, celem podjęcia kolejnych przedsięwzięć dot.

modernizacji oraz budowy nowego oświetlenia ulicznego. 

Jednocześnie informuję, iż w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisz na 2022

rok zgłoszono projekt pn. „Oświetlenie ścieżki pieszo- rowerowej od ul. Stawiszyńskiej do

Alei Walecznych i od Alei Walecznych do ul. Sportowej”, co stanowi część wnioskowanego

przez  Pana  zakresu.  Przedmiotowy  projekt  został  zweryfikowany  pozytywnie  i  zostanie

poddane pod głosowanie. 
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Interpelacja

W sprawie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Szlaku Bursztynowego
i parku miejskiego .

Szanowny Panie Prezydencie,

W  ramach  dyż�uru  radnego  na  rowerże  spotkałem  się  ż  grupą

cyklisto� w,  kto� ra  na  co  dżien�  korżysta  że  s�cież�ki  rowerowej  prży  Sżlaku

Bursżtynowym jadąc do pracy i ż powrotem. Spotkanie odbyło się w porże

nocnej  tak,  aby  na  własne  ocży  żobacżyc�  ż  cżym  nasi  miesżkan� cy  mają

problem.  Wskażana  s�cież�ka  rowerowa  jest  niedos�wietlona  i  stwarża

dyskomfort dla jej uż�ytkowniko� w. Nasża trasa ż grupą cyklisto� w rożpocżęła

się  od skrżyż�owania ulicy Ło� dżkiej że Sżlakiem Bursżtynowym w kierunku

Aquaparku, następnie w kierunku Wału Jagiellon� skiego i  Bernardyn� skiego,

aż�  do ulicy  Stawisżyn� skiej . Stwierdżam, iż�   wżdłuż�  s�cież�ki jest kompletnie

ciemno.

W żwiążku ż powyż�sżym:

 Serdecżnie  żaprasżam  Pana  Preżydenta  na  prżejaż�dż�kę  rowerową

w  porże  nocnej  w  dowolnym terminie  po s�cież�kach  rowerowych  w

celu żapożnania się że stanem faktycżnym.  

 Cży  jest  moż� liwos�c�  os�wietlenia  wskażanej  w  interpelacji  trasy

rowerowej , jes� li tak to w jakim terminie?    

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


