
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, dnia 22.07.2020 r. 
SA.0003.37.2020

Pani
Barbara Oliwiecka
Radna Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  3  lipca  br.  w  sprawie  podjęcia  działań
zwiększających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ul. Młynarskiej oraz ul. Bogumiła
i  Barbary  takich  jak  montaż  progów  zwalniających,  wykonanie  wyniesionych  przejść  dla
pieszych lub wprowadzenie tzw. Strefy Tempo 30 uprzejmie informuję jak niżej.

Przedmiotowa sprawa była przedmiotem analizy przez Zespół ds.  organizacji  ruchu,
który stwierdził,  że istniejące oznakowanie pionowe i poziome na omawianych ulicach jest
prawidłowe,  we  właściwy  sposób  wskazuje  kierowcom  przebieg  dróg  z  pierwszeństwem
przejazdu,  a geometria  skrzyżowań  umożliwia  prawidłową  ocenę  warunków  ruchu
drogowego  przy  włączaniu  się  do  ruchu  w  ul.  Młynarską.  Niestety,  pomimo  pełnego
oznakowania poziomego i  pionowego, oświetlenia  ulicznego oraz progów zwalniających w
formie  wyniesionych  przejść  dla  pieszych  na  wlotach  ul.  Polnej  i  ul.  Staszica  w  ul.
Młynarską,  dochodzi  w  tych  miejscach  do  zdarzeń  drogowych.   Na  podstawie  oceny
okoliczności zdarzeń drogowych można stwierdzić, że przyczyną kolizji i wypadków nie jest
niewłaściwe oznakowanie czy geometria ulic, lecz zachowanie człowieka, jako uczestnika w
ruchu drogowym.

Mając  na  uwadze,  iż  wcześniej  wprowadzone  rozwiązania  nie  wykluczyły  zdarzeń
drogowych, Zespół ds.  organizacji  ruchu podzielił  opinię Pani Radnej o potrzebie podjęcia
dalszych działań zwiększających bezpieczeństwo na tych ulicach – w szczególności pieszych
i  rowerzystów.  W  związku  z  powyższym  uznano,  iż  w  tym  konkretnym  przypadku
najwłaściwszym rozwiązaniem będzie  wykonanie  wszystkich  przejść  dla  pieszych w ciągu
ul.  Młynarskiej  na odcinku pomiędzy ul.  Bogumiła  i  Barbary a  ul.  Staszica  jako przejścia
wyniesione.  Takie  rozwiązanie  w  sposób  fizyczny  ograniczy  prędkość  przejeżdżających
pojazdów i z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z uwagi na charakter i zakres robót zadanie to winno być realizowane jako inwestycja,
stąd podjęte zostaną działania, aby zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe w Budżecie
Miasta  Kalisza  na  2021  r.  Ostateczną  decyzję  podejmie  Rada  Miasta  Kalisza  na  etapie
uchwalania Budżetu Miasta Kalisza na 2021 r.,  z uwzględnieniem możliwości  finansowych
Miasta oraz hierarchii potrzeb w odniesieniu do całego miasta.
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W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  3  lipca  br.  w  sprawie  podjęcia  działań
zwiększających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ul. Młynarskiej oraz ul. Bogumiła
i  Barbary  takich  jak  montaż  progów zwalniających,  wykonanie  wyniesionych  przejść  dla
pieszych lub wprowadzenie tzw. Strefy Tempo 30 uprzejmie  informuję, że zaproponowane
przez Panią Radną rozwiązania zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds.
organizacji  ruchu,  działającego  jako ciało  opiniodawcze  przy  Prezydencie  Miasta  Kalisza
i  składającego  się  z  przedstawicieli  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji,  Komendy
Miejskiej Policji i Straży Miejskiej Kalisza.

Po  zajęciu  stanowiska  przez  Zespół  ds.  organizacji  ruchu  udzielona  zostanie  Pani
Radnej odpowiedź i podjęte zostaną dalsze działania w przedmiotowej sprawie.



Barbara Oliwiecka               Kalisz 03.07.2020r. 

Radna Miasta Kalisza  

Klub Koalicji Obywatelskiej  

 

 

Wniosek  

w sprawie zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na ul. Młynarskiej 

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

w ostatnim czasie doszło do potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Młynarska-

Polna.  Poszkodowana z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala. Niestety, przy ulicy Młynarskiej coraz 

częściej dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji. Dlatego w imieniu mieszkańców i Rady Osiedla 

Kaliniec zwracam się do Pana z wnioskiem o zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na ul. Młynarskiej.  

Pragnę zwrócić uwagę, że na samym odcinku od ul. Serbinowskiej do Polnej mamy zagęszczenie 

strategicznych punktów, przy których szczególnie należy zadbać o bezpieczeństwo pieszych. Przedszkole, 

przychodnia, plac zabaw, pawilony handlowe i gastronomiczne, stacja rowerowa, centrum handlowe 

Kalinka, market Biedronka. Przy ulicy Polnej mieści się dodatkowo szkoła podstawowa, kościół i kolejne 

centrum handlowe. Niestety coraz częściej można obserwować kierowców, którzy zachęceni „długą 

prostą” nie przestrzegają przepisowej prędkości i nie zachowują należytej ostrożności. Głos pieszych nie 

jest odosobniony. Rowerzyści, coraz liczniej korzystający z lokalizowanej na ul. Młynarskiej ścieżki 

rowerowej, również uskarżają się na brawurową i nieostrożną jazdę samochodów. W ostatnich latach, 

ruch samochodowy na ulicy Młynarskiej, bardzo się zintensyfikował, niestety w ślad za tym nie 

dostosowano wystarczająco ani infrastruktury ani przepisów.  

Zwracam się do Pana z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań, które zwiększą bezpieczeństwo 

pieszych i rowerzystów. Powszechną praktyką w takich miejscach jest budowa progów zwalniających czy 

wyniesionych przejść jak ma to miejsce przy ul. Polnej. Proponuję zastanowić się również nad 

rozwiązaniem być może skuteczniejszym tj. wprowadzeniem na ulicy Młynarskiej, na odcinku od ul. 

Serbinowskiej do ul. Polnej  Strefy Tempo 30.  Dla kompleksowości działań zwiększających 

bezpieczeństwo, strefę Tempo 30 można byłoby również rozszerzyć na ul. Bogumiła i Barbary.  

 Doświadczenia miast, które wprowadziły w swoich miastach Strefy TEMPO 30 jasno pokazują, że 

ruch w tych miejscach się uspokaja, zwiększa się bezpieczeństwo, spada liczba kolizji a przestrzeń staje się 

przyjazna dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ponadto zmniejsza się tez hałas oraz 

zanieczyszczenie. Jestem przekonana, że Strefa Tempo 30 byłaby rozwiązaniem, które z powodzeniem 

mogłoby być  wdrażane również w innych częściach miasta, szczególnie przy osiedlach, lokalnych 

ryneczkach, szkołach i wszędzie tam, gdzie piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.   

         W razie pytań, chętnie wraz z przedstawicielami rady Osiedla spotkamy się z Panem aby omówić 

nasze i Pana  propozycje rozwiązania tego problemu.    

Liczę na pozytywne i sprawne  rozpatrzenie sprawy. 

Z poważaniem 

Barbara Oliwiecka 


