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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana interpelację dot. oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej
przy  ul.  Wał  Bernardyński  na  odcinku  od  „Majkowskiego  Wembley”  do  łącznika
z ul. Wyspiańskiego, wyjaśniam, że inwestycje związane z budową oświetlenia realizowane
są  przez  Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe  Sp.  z  o.o.  w  Kaliszu  po  przekazaniu  środków
finansowych jako wkład pieniężny oraz po objęciu przez Miasto Kalisz udziałów w Spółce.

Jednocześnie informuję, że sukcesywnie realizowana jest budowa nowej infrastruktury
oświetleniowej, jak również modernizacja istniejącego oświetlenia. 

Pana wniosek został wpisany na listę zadań oczekujących na realizację. Każdego roku
budżet na zadania związane z oświetleniem określany jest „indywidualnie”.

Natomiast  proces  inwestycyjny  dla  tego  typu  zadań  składa  się  z  dwóch  etapów.
Pierwszy  z  nich  to  wykonanie  dokumentacji  projektowej.  Według  informacji  od  Spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe to okres około ośmiu miesięcy.
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INTERPELACJA
Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie oświetlenia ścieżki
pieszo-rowerowej przy ul. Wał Bernardyński

Ostatnie moje spotkanie z mieszkańcami osiedla Majków oraz zlokalizowanych tam
ogródków działkowych poświęcone było w dużej mierze infrastrukturze drogowej, ale także
ścieżce  pieszo-rowerowej  zlokalizowanej  przy  ul  Wał  Bernardyński.  To  właśnie  tego
drugiego tematu dotyczy moja interpelacja.

Oświetlenie,  które  tam jest  zamontowane  kończy  się  w okolicach  „Majkowskiego
Wembley”, jednak ciąg pieszo-rowerowy biegnie dalej i swoje zakończenie ma dopiero przy
łączniku z ul. Wyspiańskiego. Dodatkowo w miejscu nie oświetlonym położone są Rodzinne
Ogrody Działkowe jak również domy Kaliszan przy ul. Wyspiańskiego.

Zwracam się do Pana Prezydenta o rozważenie możliwości zamontowania oświetlenia
we  wskazanym  przeze  mnie  miejscu  z  uwzględnieniem  montażu  ekologicznych  lamp
solarnych.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Chrzanowski 
Radny Rady Miasta Kalisza
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