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INTERPELACJA 

Dotyczy: Idadki (przejscia nad torami kolejowymi Warszawa — Poznan) po 
zamknî ciu przejazdu kolejowego na ulicy Okolnej w zwiqzku z budowq 
wiaduktu l̂ cẑ cego ulice Wyzwolenia i Paderewskiego. 
Szanowny Panic Prezydencie, na Komisji Infrastruktury Rady Miasta Konina, 
w dniu 23.03.2015 roku obszemie omawiany byi punkt w zwi^zku z projektem 
uchwaty - Druk Nr 97, dotycz^cym wspolnej inwestycji Miasta Konin i PKP w 
sprawie budowy wiaduktu w km 202,860 linii kolejowej E20. 
Pot^czenie drogowe pomi^dzy ulicami Wyzwolenia-Wyszynskiego a 
Przemyslow^ i Paderewskiego, czyli Osiedlem V a Osiedlem Zatorze, to 
inwestycja strategiczna dla miasta. 
Mieszkancy Konina zawsze byli swiadomi tego, ze po sfmalizowaniu 
powyzszego zadania nast^pi zamkni^cie przejazdu dla samochodow na ulicy 
Okolnej, a w przyszlosci b^d^ oni korzystac z nowego pol^czenia drogowego, o 
ktorym pisz? wyzej. 
Nie mog? jednak zgodzic si^ z informacj^ i odpowiedzi^, jak^ uzyskalem 
(uzyskalismy) na Komisji Infrastruktury Rady Miasta Konina, iz po zamkni^ciu 
przejazdu kolejowego na ulicy Okolnej automatycznie nast^pi brak mozUwosci 
przemieszczania si^ w tym miejscu pieszych, ewentualnie rowerzystow. 
W celu krotszej, wygodnej oraz bezpiecznej komunikacj i osob 
przemieszczaj^cych si? pieszo w kierunku cmentarzy, osob posiadaj ^cych 
garaze po stronie zachodniej, a mieszkaj^cych w zabudowie wielorodzinnej po 
stronie wschodniej, spacerowiczow korzystaj ^cych z pobliskiego lasu, 
rowerzystow, sportowcow, mieszkancow korzystaj ^cy ch z komunikacj i 
zbiorowej mi^dzy innymi z Osiedla V a dzielnic^ Nieslusz i odwrotnie, piln^ i 
konieczn^ jest realizacja ewentualnego przejscia w tym miejscu. 
Panie Prezydencie, wraz z mieszkancami, ktorzy juz wczesniej 
interweniowali u mnie, zwracam si§ z prosb ,̂ aby wladze miasta Konina 
podĵ ly i doprowadzily do pozytywnego rozstrzygni^cia sprawy budowy 
przejscia nadziemnego lub podziemnego na wysokosci ulicy Okolnej dla 
wielu mieszkancow, ktorzy w przyszlosci z pewnoscî  b^d^ z niego 
korzystac. Uwazam, iz temat poruszony na Komisji Infrastruktury musi 
bye kontynuowany w rozmowach z PKP. 



Pozytywne rozstrzygnifcie budowy ktadki nad torami kolejowymi, 
ewentualnie przejscia podziemnego na wysokosci ulicy Okolnej w Koninie 
to dobra i bezpieczna mozliwosc komunikacji w tym miejscu, ktora sluzyc 
bedzie mieszkancom Naszego miasta. 
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