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W odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w dniu  10.05.2022r.  w sprawie  ul.  Franciszkańskiej,
uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Stan techniczny ulicy Franciszkańskiej na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Św. Stanisława,
mimo  iż  nie  zagraża  bezpieczeństwu  użytkowników,  kwalifikuje  tę  ulicę  do  przebudowy  
w  najbliższych  latach.  Pragnę  jednak  zwrócić  uwagę,  że  pomimo  ograniczonych  możliwości
finansowych  związanych  z  pogarszającą  się  w  ostatnim  czasie  sytuacją  gospodarczą,  w  miarę
możliwości  Miasto  sukcesywnie  realizuje  kolejne  inwestycje  drogowe  w  obszarze  Śródmieścia.  
W ramach  tych  inwestycji  w  latach  2016-2019  dokonano  przebudowy  ul.  Browarnej,  Kadeckiej,
Kazimierzowskiej (odcinek od Kadeckiej do Sukienniczej) i ul. Piekarskiej (na odc. od Sukienniczej
do Kazimierzowskiej).  W ubiegłym roku zakończyła się przebudowa ul.  Śródmiejskiej,  Zamkowej  
i  Piskorzewskiej.  Natomiast  w  tegorocznym  budżecie  zaplanowana  została  m.in.  przebudowa  
ul. Mariańskiej i Łaziennej oraz największa pod kątem zakresu i zaangażowania finansowego Miasta,
przebudowa  nawierzchni  Głównego  Rynku  wraz  z  ul.  Kanonicką.  Biorąc  pod  uwagę  standard
przyjętych rozwiązań projektowych w ramach powyższych zadań (wynikający z  lokalizacji  ulic  w
zabytkowej  strefie  śródmiejskiej)  realizacja  inwestycji  wymaga  zaangażowania  przez  Miasto
znacznych  środków  finansowych.  Pomimo  obecnej  sytuacji  ekonomicznej,  Miasto  planuje  dalsze
działania inwestycyjne prowadzące do kompleksowego zrewitalizowania ścisłego centrum,  w tym  
ul. Franciszkańskiej. Należy jednak pamiętać, że będzie to proces wieloletni wymagający wysokich
nakładów finansowych. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma obecnie możliwości wprowadzenia do
tegorocznego  budżetu  Miasta  Kalisza  zadania  obejmującego  przebudowę  ul.  Franciszkańskiej.
Niemniej,  podejmowane  będą  starania  w celu realizacji  przebudowy omawianej  ulicy  w możliwie
najkrótszym czasie.
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INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie ul. Franciszkańskiej w 

Kaliszu. 

 Większość uliczek odchodzących od ulicy Śródmiejskiej w pobliżu Rynku Głównego 

została wyremontowana, nie został  jednak wyremontowany fragment ul. Franciszkańskiej na 

odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Św. Stanisława. Mieszkańcy i właściciele lokalów 

użytkowych, które znajdują się przy tym odcinku chcieliby uzyskać informację, czy jest w 

najbliższym czasie planowany remont tego odcinak ul. Franciszkańskiej, a jeśli nie to z jakich 

powodów.  Nawierzchnia na tym odcinku jest mocno wyeksploatowana i niewątpliwie 

wymaga napraw. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę o zajęcie się tą sprawą i udzielenie mi 

informacji w tym zakresie.   

 

Z wyrazami szacunku 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 


