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Pan

Dariusz Grodziński

Radny

Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,  

budowa  przedłużenia  Szlaku  Bursztynowego  przez  ulicę  Moniuszki  to
inwestycja  zapowiadana  od dłuższego  czasu.  O samym przebiegu  znaczącej
drogi przez te tereny mówiło się już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Nie powinna więc stanowić dla nikogo zaskoczenia. 

Informuję, że kilkukrotnie spotykałem się i rozmawiałem z mieszkańcami na
temat przedłużenia Szlaku Bursztynowego w kierunku ulicy Warszawskiej.  Projekt
drogi zabezpiecza miejsce na montaż ekranów akustycznych, na które wykonano
osobny  projekt.  Po  realizacji  inwestycji  normy  hałasu  zostaną  sprawdzone.
W  przypadku,  kiedy  będą  przekroczone,  będzie  można  wybudować  ekrany
chroniące przed nim. 

Łączę wyrazy szacunku
                                                                   

   Prezydent Miasta Kalisza
/…/

   Krystian Kinastowski 



Kalisz, dn. 8 marca 2022 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie przedłużenia Trasy Bursztynowej przy ul. Moniuszki i Zbożowej 2.

Mieszkańcy ulic Zbożowa i Moniuszki w Kaliszu dziękują za odpowiedź na interpelację z dnia
14.02.2022  dotyczącą  spotkania  w  celu  omówienia  rozwiązań  projektowych  dla  zadania
„Połączenie ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do
Warszawskiej”.

Niestety  Mieszkańcy w/w ulic  nie są usatysfakcjonowani  otrzymaną odpowiedzią.  Mieszkańcy
wyrażają  swoje  zaniepokojenie  i  wielkie  obawy  wobec  zmian  jakie  przyniesie  ze  sobą
przebudowa  ulicy  Moniuszki.  Inwestycja  jest  obecnie  na  etapie  projektowania.  Mieszkańcy
uważają,  że teraz, właśnie na tym etapie jest najlepszy moment na dyskusję.  Po ukończeniu
etapu projektowania będzie za późno na zmiany i wyjaśnienia.

Po wielu  wnioskach do Dyrektora ZDM w Kaliszu udało im się  w końcu zapoznać z analizą
akustyczną,  jaką  rzekomo przeprowadzono  na ulicy  Moniuszki.  Po zapoznaniu  się  w treścią
analizy,  która wykonana została przez firmą z Jeleniej Góry, mają wiele uwag i zapytań. W ich
opinii firma opracowując analizę kierowała się wirtualnymi danymi statystycznymi wykonanymi w
nieznanym terminie i nieokreślonej porze dnia; a wyniki tej analizy ujawniają, że normy hałasu w
porze dziennej i nocnej są akurat na granicy dopuszczalnych norm.

Chcieliby przedstawić Panu swoje uwagi i wątpliwości odnośnie dokonanej analizy, porozmawiać
na temat innych obaw w związku z planami budowy drogi przy ich domostwach.  

Ostatnie  zdarzenia  związane  z  montażem  lamp  na  ulicy  Lipowej  w  Kaliszu  pokazują,  że
rzeczywistość  okazuje  się  inna,  niż  ta  wirtualna.  Budowa  czteropasmowej  drogi  jest
przedsięwzięciem zgoła poważniejszym niż montaż lamp. Dlatego może warto byłoby wsłuchać
się w głos Mieszkańców, tych starszych, którzy zamieszkują te tereny od dziesiątek lat i  tych
młodych, którzy wybudowali domy, którzy mieszkają na tym terenie z małymi dziećmi, by uniknąć
w  przyszłości  konieczności  korygowania  błędów  popełnionych  przez  projektantów,  których
sprostowanie będzie kosztowało miasto kolejne miliony złotych.

Dlatego w ich imieniu jeszcze raz proszę Pana Prezydenta o spotkanie. 
 

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


