
 Kalisz, dnia 30 grudnia 2020 r.
SA.0003.56.2020 

Pan
Artur Kijewski
Radny Rady Miasta Kalisza

 

W  uzupełnieniu  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  25  listopada  br.,  dotyczącej  wymiany
wiaty  przystankowej  przy  pętli  autobusowej  w  Wolicy,  uprzejmie  informuję,  że  zgodnie
z deklaracją Z-cy Wójta Gminy Godziesze Wielkie Pani  Alicji  Jędrasiewicz,  na początku 2021 roku
zostanie zakupiona i umieszczona nowa wiata przystankowa.

 

W załączeniu:
Kopia pisma z Gminy Godziesze Wielkie nr TZ. 7240.8.2020 z dnia 18 grudnia 2020r.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza





Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

 Kalisz, dnia 4 grudnia 2020 r.
SA.0003.56.2020 

Pan
Artur Kijewski
Radny Rady Miasta Kalisza

 

W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  25  listopada  br.,  dotyczącą  wymiany  starej  wiaty
przystankowej przy pętli autobusowej koło Szpitala w Wolicy, uprzejmie informuję jak niżej.

Jak  Pan  Radny  zauważył  przystanek  Wolica  Szpital  02  przy  pętli  autobusowej  koło
Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Chorób  Płuc  i  Gruźlicy
w  Wolicy  znajduje  się  poza  granicami  miasta  Kalisza  i  jego  utrzymanie  oraz  wyposażenie
w infrastrukturę należą do kompetencji Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

W  związku  z  powyższym  wystąpiłem  do  Pana  Wójta  Gminy  Godziesze  Wielkie  z  prośbą
o rozważenie możliwości wymiany znajdującego się na przedmiotowym przystanku zadaszenia typu
„grzybek” na wiatę przystankową.

O treści uzyskanej odpowiedzi powiadomię Pana odrębnym pismem.
 



Kalisz, dn. 25 listopada 2020 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się interpelacją ws. wymiany starej wiaty przystankowej przy pętli autobusowej, koło szpitala
w Wolicy.

Co prawda, jest ona usytuowana poza granicami Kalisza, w Gminie Godziesze Wielkie, mam jednak
nadzieję, że Pan Prezydent skontaktuje się w powyższej sprawie z Wójtem gmin, by jej włodarz pod-
jął stosowne działania.  Obecnie znajdująca się tam wiata jest bardzo zniszczona i zaniedbana, a jej
stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. W innym przypadku nie zwracałbym się do Pana Pre-
zydenta w takiej sprawie, jednak z tego przystanku  korzysta wielu kaliszan wracających ze szpitala
oraz mieszkańcy Wolicy udający się do naszego miasta.

              
                Artur Kijewski

          Radny Miasta Kalisza


