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Radny Rady Miasta Kalisza

 
Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z 15 lutego br. informuję, że budowa zatoki autobusowej przy
ulicy Serbinowskiej, na odcinku pomiędzy ulicą Górnośląską i ulicą Młynarską, po stronie
numerów  nieparzystych,  została  ujęta  w  Budżecie  Miasta  Kalisza  na  2022  rok.  Zadanie
znajduje  się  wśród  planowanych  wydatków majątkowych  pod  nazwą:  „Program Budowy
i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP
+ zatoka autobusowa)”.  Realizacja  inwestycji  powinna nastąpić  nie później  niż w trzecim
kwartale br.

Jednocześnie  informuję,  że Miasto  Kalisz  podpisało  z  firmą  zewnętrzną  umowę  na
przygotowywanie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej w obecnym roku. Wynikiem
współpracy ma być opracowanie nowego rozkładu jazdy i nowej siatki połączeń. Uzasadnia
to budowę zatoki autobusowej.

W ramach przygotowania nowego rozkładu rozpatrzony zostanie  wniosek o zmianę  trasy
jednej z linii istniejących lub uruchomienie nowej linii komunikacyjnej, przebiegającej przez
wskazany odcinek ulicy Serbinowskiej. Ewentualne kompleksowe zmiany sieci planowane są
na początku nowego roku szkolnego 2022/2023.

Z wyrazami szacunku



Kalisz, dn. 15 lutego 2022 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

W bieżącym roku, w ramach Programu Budowy Dróg Osiedlowych planowany jest remont

ulicy Serbinowskiej. W związku z tym, zwracam się z interpelacją, dotyczącą:

1. Wykonania  zatoki  przystankowej  na  odcinku  pomiędzy  ulicą  Górnośląską  i

ulicą Młynarską po stronie numerów nieparzystych.

2. Możliwości  wyznaczenia  przebiegu  przez  ulicę  Serbinowską,  na  odcinku

pomiędzy Aleją Wojska Polskiego i Górnośląską, nowej linii autobusowej KLA

lub jednej z linii już istniejących.

W tej  części  miasta  znajdują  się  dwa  duże  osiedla  Serbinów  i  Kaliniec,  gdzie  znaczny

procent  mieszkańców  stanowią  seniorzy.  Osoby  te  należą  też  do  grupy  najczęściej

korzystającej  z komunikacji  miejskiej.  Chcąc jednak dostać się na przystanek z okolic ul.

Serbinowskiej, wielu z nich musi przejść dość daleko, np. do ul. Górnośląskiej, Alei Wojska

Polskiego  lub  Podmiejskiej.  Połączenie  autobusowe  przez  wspomniany  odcinek  ul.

Serbinowskiej, na pewno byłoby sporym udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców tych

dwóch osiedli.

   Z poważaniem

              
                Artur Kijewski

          Radny Miasta Kalisza


