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Pan
Dariusz Grodziński 
Radny Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w  dniu  04.02.2021r.  dotyczącą  zorganizowania
spotkania  z  mieszkańcami  ul.  Zbożowej  i  ul.  Moniuszki,  celem  omówienia  przyjętych  rozwiązań
projektowych dla zadania pn.:  „Połączenie ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – etap II – odcinek  
od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej”, uprzejmie informuję, że na chwilę obecną inwestycja jest
w fazie prac projektowych. Spotkanie z mieszkańcami zostanie zorganizowane po ukończeniu tego
etapu  przygotowania  inwestycji,  co  pozwoli  na  rzeczowe  przedstawienie  przyjętych  rozwiązań
projektowych oraz wyjaśnienie wątpliwości i uwag mieszkańców. 

Równocześnie  informuję,  że  wszystkie  zgłaszane  uwagi,  w  tym przedstawione  w niniejszej
interpelacji,  dotyczące przygotowania i  realizacji  inwestycji  są analizowane pod kątem zasadności,
racjonalności i możliwości zastosowania, a także ograniczeń wnikających z przepisów techniczno –
budowlanych.    

                                                                                 Prezydent Miasta Kalisza
    /…/

Krystian Kinastowski        



Kalisz, dn. 2 lutego 2022 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie budowy przedłużenia Trasy Bursztynowej przy ul. Moniuszki i Zbożowej.

Zwracam się z prośbą, w imieniu grupy 40 mieszkańców ulic Moniuszki i Zbożowej, w sprawie
zorganizowania  niezwłocznego spotkania  z  Panem Prezydentem,  celem omówienia  i  ewentualnej
modyfikacji  rozwiązań  projektowych,  planowanych  przy  budowie  kolejnego  odcinka  Trasy
Bursztynowej, przy ich posesjach.

Mieszkańcy  martwią  się  brakiem  wcześniej  planowanych  ekranów  akustycznych,
oddzielających ich domy od planowanej czteropasmowej (po 2 pasy ruchu w każdą stronę) drogi,
która ma w założeniu przyjąć spore natężenie ruchu drogowego. Proszą także o zablokowanie
możliwości zjazdu z planowanego ronda na ul. Moniuszki w ul. Zbożową

Z informacji  jakie posiadam wynika,  że do tej  pory mają utrudniony kontakt  z Panem
Prezydentem, odpowiedzi pisemne otrzymują dość niejednoznaczne i w ich opinii wymijające, a
słowne informacje uspokajające ze stronu urzędników, maja być nie kompatybilne z Pańskimi
wypowiedziami prasowymi.

Dlatego  proszę  o  przyjęcie  delegacji  mieszkańców  w  Pańskim,  przychylność  do  ich
postulatów i rzeczowe wyjaśnienie zawiłości całej inwestycji. Kontakt do mieszkańców znajduje
się w korespondencji UMK i ZDM, w razie czego służę pomocą i pośrednictwem. 

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


