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W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 lutego br. w sprawie przejścia dla pieszych
w  ul.  Warszawskiej  na  skrzyżowaniu  z  al.  Gen.  Sikorskiego/ul.  Moniuszki  uprzejmie
informuję jak niżej.

Jak Pan Radny słusznie zauważył, w wyniku likwidacji przejścia dla pieszych przy
ul.  Kaszubskiej  nastąpiło  zwiększenie  liczby  pieszych  korzystających  z  wyposażonego
w  sygnalizację  świetlną  przejścia  na  ul.  Warszawskiej  w  obrębie  skrzyżowania
z al. Gen. Sikorskiego/ul. Moniuszki. Sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu funkcjonuje
obecnie w trybie kolorowym w godzinach od 6:00 do 21:00, po czym przełącza się w tryb
pracy awaryjnej i emituje sygnał żółty pulsujący. Biorąc pod uwagę funkcjonujący w jego
obrębie  wielkopowierzchniowy  sklep  spożywczy,  który  generuje  ruch  pieszych,  a  także
bardzo duże natężenie ruchu kołowego na ul. Warszawskiej uznałem za zasadne wydłużenie
działania sygnalizacji  w trybie kolorowym do godz. 23:00.

Mam  nadzieję,  że  powyższa  zmiana  wpłynie  na  poprawę  bezpieczeństwa  osób
korzystających z wyznaczonego przejścia dla pieszych w przedmiotowym miejscu.

Jednocześnie  informuję,  że  całość  oznakowania  poziomego  na  omawianym
skrzyżowaniu  zostanie  odnowiona  w  okresie  wiosennym  bieżącego  roku  na  etapie
wykonywania oznakowania poziomego na ulicach miasta Kalisza – najpóźniej w terminie do
30 czerwca.



Kalisz, 24 luty  2021 roku

Piotr Mroziński  
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Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie przejścia dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Sikorskiego.

Szanowny Panie  Prezydencie,   w   dniu  5  marca  2020  roku  składałem do  Pana  interpelację  dotyczącą  
poprawy bezpieczeństwa na  oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Warszawskiej, okolice ulicy 
Kaszubskiej.  Przeprowadzone w tym zakresie działania nie przyniosły jak sądzę poprawy bezpieczeństwa, a 
przejście  to  ostatecznie  zostało  zlikwidowane.  Ruch  pieszych  został  przekierowany  na  istniejące  już 
przejście  przy  skrzyżowaniu  z  ulicą  Sikorskiego  i  Moniuszki.  Przejście  to,  jak  by  się  wydawało  jest  
bezpiecznym , ponieważ jest ta zainstalowana sygnalizacja świetlna.  Sygnalizacja ta wymusza stosowne 
zachowania i nikt w tym momencie nie zwraca na pozostałe formy oznakowania tego przejścia . Jak się  
jednak okazało , powstaje poważny problem kiedy sygnalizacja ta jest regularnie wyłączana i przestają tam 
obowiązywać  zasady  bezpieczeństwa.  Wtedy  przejście  to  staje  się  ponownie  bardzo  niebezpiecznym, 
ponieważ  ulica  Warszawska  staje  się  w tym momencie  ulicą  z  pierwszeństwem przejazdu,  a  pulsujące 
światło zachęca kierowców do szybkiego pokonania tego skrzyżowania. Ponieważ w chwili obecnej pasy 
poziome na tym przejściu są zupełnie  zniszczone, brak jest tam  innej świetlnej informacji o przejściu dla  
pieszych, co w czasie ograniczonej widoczności (zmrok, mgła , deszcz, itp.) jedyne przejście w tej okolic  
stanowi  zagrożenie  dla   zdrowia  i  życia,  zwłaszcza  dla  osób  starszych  lub  inwalidów,  którzy  mają 
ograniczone możliwości sprawnego poruszania się. Mając na uwadze przetoczone argumenty, proszę Pana 
Prezydenta o powołanie w trybie pilnym  zespołu roboczego, do wypracowania rozwiązania  zdecydowanie 
poprawiającego bezpieczeństwo na tym przejściu.  Z góry dziękuję za nadanie tej sprawie statusu PILNE. 

                                                                                                Z wyrazami szacunku
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