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Szanowny Panie Radny,

w  odpowiedzi  na  interpelację  dotyczącą  oświetlenia  ścieżki  rowerowej,  wiodącej  wzdłuż  Szlaku
Bursztynowego i Parku Miejskiego na odcinku do skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego wyjaśniam, że
inwestycje  związane  z  budową  oświetlenia  realizowane  są  przez  Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe
Sp. z o.o. w Kaliszu, której Miasto Kalisz jest udziałowcem.

Jednocześnie  informuję,  że  sukcesywnie  realizowana  jest  budowa  nowej  infrastruktury
oświetleniowej. Modernizowane jest istniejące oświetlenie. Przebudowano i doświetlono ciąg pieszo-
rowerowy od strony Parku Miejskiego, na odcinku od KTW do  alei Walecznych. Ogłoszony został
przetarg  dotyczący  pierwszego  etapu  rewaloryzacji  Parku  Miejskiego,  w  ramach  której  będą
przebudowane i doświetlone ciągi pieszo-rowerowe od KTW do ul. Kazimierzowskiej oraz od KTW
do ul. Łaziennej.

Jak informowałem wcześniej, Pana wniosek został wpisany na listę zadań oczekujących na realizację.
Każdego roku  wysokość  kwoty  przeznaczanej na  zadania  związane  z  oświetleniem  jest  ustalana
w zależności od możliwości finansowych Miasta. Według wstępnych szacunków, koszt inwestycji,
o którą Pan pyta, wyniósłby ponad 700 000 tys. złotych.

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 trwa to około
osiem miesięcy.

Z wyrazami szacunku

                    Prezydent Miasta Kalisza
/…/

           Krystian Kinastowski 
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Interpelacja 

w sprawie oświetlenia trasy rowerowej wzdłuż Szlaku Bursztynowego i parku 

miejskiego  

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Dnia 10 września 2021 r. napisałem interpelację do Pana w sprawie 

budowy oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Szlaku Bursztynowego i parku 

miejskiego. Dostałem następującą odpowiedź „informuję, iż Pana wniosek został 

wpisany na listę zadań dot. infrastruktury oświetleniowej oczekujących na realizację. 

Pragnę nadmienić, iż inwestycje związane z budową oświetlenia realizowane są przez 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. Miasto Kalisz jako udziałowiec 

Spółki przekazuje środki finansowe w formie wkładu pieniężnego. Środki na w/w cel 

zabezpieczone w bieżącym roku kalendarzowym zostały już wykorzystane pod 

wcześniej ustalone zadania. Wydział Rozwoju Miasta zwrócił się z prośbą 

o zabezpieczenie w Budżecie Miasta na rok 2022 kwoty w wysokości 

1.000.000,00 PLN, celem podjęcia kolejnych przedsięwzięć dot. modernizacji oraz 

budowy nowego oświetlenia ulicznego. Jednocześnie informuje, iż w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Kalisz na 2022 rok zgłoszono projekt pn. „Oświetlenie ścieżki 

pieszo-rowerowej od ul. Stawiszyńskiej do Alei Walecznych i od Alei Walecznych do 

ul. Sportowej", co stanowi część wnioskowanego przez Pana zakresu. Przedmiotowy 

projekt został zweryfikowany pozytywnie i zostanie poddany pod glosowanie”. 



Niestety z przykrością informuję Pana, iż wskazana ścieżka od 

skrzyżowania ulicy Łódzkiej ze Szlakiem Bursztynowym w kierunku Aquaparku, 

następnie w kierunku Wału Jagiellońskiego i Bernardyńskiego aż do ulicy Józefa 

Piłsudskiego nadal nie jest oświetlona. 

W związku z powyższym powtórzę tę samą prośbę i pytanie, jak 

w poprzedniej interpelacji z września 2021 roku: 

 Ponawiam zaproszenie Pana Prezydenta na przejażdżkę rowerową 

w porze nocnej w dogodnym dla Pana terminie, po wskazanych 

ścieżkach rowerowych w celu zapoznania się ze stanem 

faktycznym. 

 Czy jest możliwość oświetlenia wskazanej w interpelacji trasy 

rowerowej, jeśli tak to w jakim terminie ?  

        Z wyrazami szacunku  

              Eskan Darwich 


