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Pan
Marcin Małecki
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.10.br. (data wpływu 07.11.br.) w sprawie   
zaniedbań na stacjach naprawy rowerów, uprzejmie wyjaśniam i informuję jak niżej.

Przeprowadzony przegląd stacji naprawy rowerów wykazał na niektórych stacjach fizyczne
uszkodzenie  elementów  stacji,  spowodowane  niewłaściwym  ich  użytkowaniem,  a  wręcz
wandalizmem. W odniesieniu do 2 stacji rowerowych usytuowanych na Osiedlu Winiary nie
stwierdzono żadnych usterek.
Z uwagi na powyższe, w odniesieniu do stacji na których stwierdzono usterki, podjęte zostały
kroki mające na celu przywrócenie stacji do stanu umożliwiającego ich użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem w możliwie najkrótszym czasie. W odniesieniu do stacji przy Delfinie na
terenie Osiedla Dobrzec, podejmowane są działania mające na celu ustalenie właściciela bądź
też zarządzającego stacją.

                                                                                                  Prezydent Miasta Kalisza
       /…/

      Krystian Kinastowski
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INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie naprawy 

wyposażenia miejskich stacji naprawczych dla rowerów. 
 
 

Ponawiam temat, ponieważ temat zaniedbań na stacjach naprawczych jest nadal aktualny. 
Nie wykonano żadnych napraw, także na należących do miasta stacjach naprawczych m.in.  w 
Sulisławicach  czy ul. Majkowskiej. 
 

 Dostałem informację od kaliskich rowerzystów, że wiele do życzenia pozostawia aktualne 

wyposażenie miejskich stacji naprawczych dla rowerów. Szczególnie utrudniona, a wręcz 

niemożliwa jest rzecz podstawowa, czyli samo napompowanie koła. W miniony weekend, 

również próbowałem dopompować koła w rowerze. Udało się to dopiero na piątej, zresztą 

prywatnej stacji naprawczej, obok salonu samochodowego. Tylko tam były wszystkie 

narzędzia i sprawna pompka. W pozostałych, przy Aquaparku, Delfinie na osiedle 

Dobrzec, Sulisławicach i na ul. Majkowskiej, nie było to już możliwe.  

Z tego co pamiętam, stacje te powstały z budżetu miasta, a dwie zostały zasponsorowane 

przez prywatnego przedsiębiorcę. Widać jednak , że Miasto Kalisz w żaden sposób ich nie 

monitoruje i nie dba o ich stan. Choć większość z nich jest umiejscowiona przy stacjach 

roweru miejskiego, są niesprawne nawet w okresie letnim. 

  
 

 
 
 
 

 

                                                                                                     

                                                                                                   Z wyrazami szacunku 

Marcin Małecki  

Radny Rady Miasta Kalisza 


