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Radna Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 28 grudnia 2020 r. dotyczącą podjęcia

działań w zakresie  zwiększenia  efektywności kampanii  społecznej  w kwestii  korzystania

przez  pieszych  z  elementów  odblaskowych  pragnę  serdecznie  podziękować  za

zainteresowanie  przedstawionym  przez  Panią  tematem.  Jednocześnie  zapewniam,

że pozostaje  on  w kręgu  mojego  zainteresowania,  dlatego  corocznie  zakupowane  są

elementy  odblaskowe  celem przekazania  ich  mieszkańcom,  w tym seniorom podczas

wydarzeń, spotkań, warsztatów  oraz imprez okolicznościowych. Podczas festynu w Parku

Przyjaźni  „Żyj zdrowo na sportowo” w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości rozdano wszystkim

zainteresowanym  mieszkańcom  kilkaset  elementów  odblaskowych,  takich  jak:  opaski

samozaciskowe, breloki, worki, kamizelki. W przypadku pojawienia się wolnych środków  

w  budżecie  2022  roku  dołożę  wszelkich  starań,  by  zwiększyć  zakup  elementów

odblaskowych.

Bardzo  dziękuję  za  zainteresowanie  i  czynne  angażowanie  się  w  sprawy

mieszkańców naszego Miasta. 
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Interpelacja 

Dotyczy: Bezpieczenstwa w ruchu drogowym. 

Prosz^ Pana Prezydenta o podj^cie dzialan w zakresie zwi^kszenia efektywnosci 

kampanii spolecznej w kwestii korzystania przez pieszych z elementow odblaskowych. 

Dotyczy to wszystkich pieszych, ale w ocenie wielu kierowcow - glownie seniorow. 

Temat istotny szczegolnie w obecnej porze roku, kiedy wczesniej robi si? ciemno, a 

nie wszystkie przejscia dla pieszych sa oznakowane swiatlami. Nierzadko zdarza si? rowniez 

tak, ze ludzie przechodzq przez ulice w miejscach poza pasami. 

Wnioskuj? o zakup elementow odblaskowych, rozdawanie ich naszym Mieszkancom i 

szerokie propagowanie idei korzystania z nich. 

Uwazam, ze mozna wykorzystac w tym celu Rady Osiedli oraz organizacje pozarzqdowe, 

kluby i wszelkie inne zorganizowane grupy dziaiajqce w sodowisku osob doroslych i 

seniorow. 

Jednoczesnie informuj? Pana Prezydenta, ze jestem rowniez gotowa do konkretnej 

wspoipracy w zakresie realizacji tej interpelacji. 

Lqcz? wyrazy szacunki 

Elzbieta Debska/ 


