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Szanowna Pani Radna,

w  odpowiedzi  na  interpelację  z  16  maja  br.  informuję,  że  skierowanie  trasy linii
autobusowej komunikacji  miejskiej  poza  granice  administracyjne  miasta wymaga
zawarcia porozumienia  na  obsługę  takiej  linii  z  gminą,  na  terenie  której  znajdują  się
przystanki.

Miasto  Kalisz  posiada  porozumienie  międzygminne  z  Gminą  Gołuchów,  w  ramach  którego
świadczy usługę  transportu  zbiorowego  na  terenie  tej  gminy autobusami  KLA  linii  nr  12K
zgodnie z rozkładem  jazdy  stanowiącym załącznik  do  porozumienia.  Linia nr  12K  kursuje
trasą Kalisz – Kościelna  Wieś.  Porozumienie  nie  przewiduje  wyjazdu  autobusami
komunikacji miejskiej poza miejscowość Kościelna Wieś i obsługi miejscowości Gołuchów.

Informuję,  że  Miasto  Kalisz  ma  podpisaną  umowę  z  firmą  zewnętrzną  na  przygotowanie
koncepcji optymalizacji  oferty  przewozowej.  Wynikiem  współpracy  będzie  opracowanie
nowego rozkładu jazdy i nowej siatki połączeń.

Jednocześnie  zachęcam  Panią  Radną  do  promowania  wśród  mieszkańców  miejsc
rekreacji na terenie Kalisza,  w  tym  Parku  Miejskiego  i  Parku  Przyjaźni.  Dokładamy
wszelkich starań, by były  one  jak  najbardziej  przyjazne  i  stanowiły  atrakcyjne  miejsce
wypoczynku kaliszan. 

Z wyrazami szacunku
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Dotyczy: UruchomiemS w okresie letnim linii autobusowej Kalisz - Goluchow - Kalisz. 
Ilosc zai. 

W imieniu Mieszkancow zglaszajqcych takq potrzeb?, bardzo prosz^ o uruchomienie 
w okresie od 15 czerwca do 15 wrzesnia polqczenia autobusowego na trasie Kalisz-
Goluchow: 

- kursy Kalisz - Goluchow - w godzinach dopoludniowych i poludniowych 

- kursy Goluchow - Kalisz - w godzinach popoludniowo - wieczomych 

Uzasadnienie: 

Goluchow - dla Mieszkanebw Kalisza jest bliskim i zarazem bogatym miejscem 
rekreacyjnym i turystycznym - mozliwosc korzystania z jeziora (do kqpieli i sportow 
wodnych), plaza, las, park, mozliwosc zwiedzania Zamku itp. 
Szczegolnie w okresie letnim, warto wykorzystywac takie walory, dla poprawy kondycji -
zarowno fizycznej, jak i psychicznej. 

Tresc interpelacji wynika z tego, ze nie kazdy moze korzystac z wlasnego srodka transportu, z 
rdznych powodow. 

Razem z Mieszkancami wyrazam nadziej?, ze Pan Prezydent odniesie si^ pozytywnie 
do tej prosby. 

Z wyrazami szacunki 
Elzbieta Debika ) , 


