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Pan

Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

z uwagi na zaproponowaną przez Radę Osiedla kolejność zadań zgłoszonych do realizacji

w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych, przebudowa ul. Celtyckiej na

odcinku od ul. Rzymskiej do Celtyckiej 48 jest przewidziana do realizacji po 2023 roku. 

Informuję, że planowana jest kontynuacja programu PBiPDO po roku 2023. 

Konieczne będzie jednak zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiednich

środków oraz opracowanie harmonogramu określającego, które ulice zostaną przebudowane/

wybudowane wraz z planowanym terminem wykonania prac. 

Ostateczny harmonogram będzie odpowiadał potrzebom i możliwościom finansowym miasta.

Ponadto informuję, że w latach 2020-2022 w ramach programu PBiPDO zrealizowano:

– przebudowę  drogi  przy  targowisku  na  odcinku  od  wjazdu  na  Targowisko  Dobrzec  do

skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, 

– przebudowę drogi w rejonie posesji ul. Górnośląska 37,



– rozbudowę ul. Korczak stanowiącej dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a,

– przebudowę ul. Kwiatów Polskich,

– rozbudowę ul. Ogrodowej na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Szewskiej,

– przebudowę ul. Zdrojowej,

– przebudowę ul. Hożej,

– przebudowę ul. Żwirki i Wigury,

– przebudowę ul. Serbinowskiej (sięgacz) na odcinku od ul. Serbinowska 3 do Cmentarza

Żydowskiego,

– budowę ul. Racławickiej,

– budowę ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Smolnej do ul. Grunwaldzkiej,

– przebudowę ul. M. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej,

– budowę ul. Dębowej na odcinku  od posesji 10 do ul. Warszawskiej,

– przebudowę ul. Lipowej,

– przebudowę ul. Prymasa Wyszyńskiego na odcinku od posesji ul. Prymasa Wyszyńskiego

21 do posesji ul. Prymasa Wyszyńskiego 37-39,

– rozbudowę ul. Mazurskiej,

– remont ul. Rajskowskiej na odcinku od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z remontem

mostu,

– budowę ul. Budziszyńskiej.

 Z wyrazami szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 22.08.2022 r. 

Eskan Darwich  

Radny Rady Miasta Kalisza  

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

Interpelacja 

w sprawie przebudowy ulicy Celtyckiej 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W ramach dyżuru radnego na rowerze spotkałem się z mieszkańcami ulicy 

Celtyckiej. Poruszony  został  temat przebudowy tej ulicy, od ulicy Rzymskiej do 

Celtyckiej 48. Odcinek ten, jest w złym stanie technicznym, brakuje chodnika, co stwarza 

zagrożenie przede wszystkim dla dzieci, które, na co dzień przemieszczają się 

w kierunku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ulicy Wykopaliskowej.  

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji na temat Programu 

Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych w latach 2018-2023, które ulice z tego 

programu zostały wyremontowane. Czy ulica Celtycka od ulicy Rzymskiej jest ujęta 

w Programie Budowy i Przybudowy Dróg Osiedlowych? 

        Z wyrazami szacunku  

              Eskan Darwich 


