
Kalisz, dn. 24.03.2022 r.

ZPA.0003.46.2021

Pan
Zbigniew Włodarek
Radny Rady Miasta Kalisza

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 16 listopada br. w sprawie odtworzenia przejścia
dla pieszych pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 a
21  (na  wysokości  –  odpowiednio  klatki  nr  12  i  7)  uprzejmie  informuję,  że  po
przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy i dokonanej wizji w terenie Zespół ds. organizacji
ruchu zajął stanowisko jak niżej.

W 2018 r. tutejszy zarząd dróg opiniował projekt stałej organizacji ruchu dotyczący
oznakowania  docelowego  po  remoncie  odcinka  nawierzchni  jezdni  oraz  chodników wraz
z  przebudową  istniejących  miejsc  postojowych  pomiędzy  ww.  budynkami.  Na  etapie
uzgodnień  projekt  uległ  zmianie  i  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Dobrzec”  zrezygnowała
z  wyznaczania  przejść  dla  pieszych  uzasadniając  to  bardzo  dużym zapotrzebowaniem na
miejsca postojowe.

Biorąc pod uwagę obecną geometrię omawianych dróg oraz obowiązujące przepisy,
wyznaczenie  wnioskowanego  przejścia  dla  pieszych  nie  jest  możliwe  bez  likwidacji  co
najmniej  6  miejsc  postojowych,  co  byłoby  konieczne  dla  zapewnienia  odpowiedniej
wzajemnej widoczności pieszych i kierujących. Takie rozwiązanie z pewnością spotkałoby się
z krytyką i sprzeciwem ze strony okolicznych mieszkańców z uwagi na zmniejszenie miejsc
postojowych. 

                                                                                                Prezydent Miasta Kalisza
      /…/

    Krystian Kinastowski      



Kalisz, dn. 01.12.2021 r.

ZPA.0003.46.2021

Pan
Zbigniew Włodarek
Radny Rady Miasta Kalisza

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 16 listopada br. w sprawie odtworzenia przejścia
dla pieszych pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 a 21
(na wysokości – odpowiednio klatki nr 12 i 7) uprzejmie informuję, że przedmiotowa sprawa
została  przekazana  do  rozpatrzenia  przez  Zespół  ds.  organizacji  ruchu,  działający  przy
Prezydencie  Miasta  Kalisza  i  składający  się  z  przedstawicieli  Zarządu   Dróg  Miejskich,
Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej Kalisza.

Niezwłocznie  po  zajęciu  stanowiska  przez  Zespół  ds.  organizacji  ruchu,  udzielona
zostanie Panu Radnemu odpowiedź.

                                                                                                                          Prezydent Miasta Kalisza
/…/

         Krystian Kinastowski  



Zbigniew Włodarek 	 	 	 	 	 	 	 Kalisz, 16 listopada 2021 r.

Radny Rady Miasta Kalisza 


	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 Sz. P. Krystian Kinastowski 

	 	 	 	 	 	 	 Prezydent Miasta Kalisza 


Interpelacja  
w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Kaliszu 


Szanowny Panie Prezydencie, 


	 zwracam się  do Pana Prezydenta o pozytywne rozpatrzenie licznych próśb składanych 
przez mieszkańców bloków nr 13 oraz 21 zlokalizowanych przy ulicy Prymasa Stefana Stefana 
Wyszyńskiego, dotyczących odtworzenia przejścia dla pieszych (zebry) pomiędzy w/w blokami na 
wysokości klatki schodowej numer 7 (Stanisława Wyszyńskiego 21) i 12 (Stanisława 
Wyszyńskiego 13). 

	 Mieszkańcy w/w bloków oraz bloków zlokalizowanych w pobliżu, uskarżają się, że pasy 
zostały zamalowane podczas remontu nawierzchni drogi, a po zakończeniu prac nie zostały 
odtworzone. Przez wiele lat, mieszkańcy osiedla Dobrzec, byli przyzwyczjaeni do obecności w/w 
przejścia dla pieszych. Jednym z liczych argumentów przemawiających za odtworzeniem pasów, 
a przytaczanym przez osoby zainteresowane, jest bliskość marektu, sklepów, przychodni 
lekarskiej parkingów, przedszkola oraz szkoły nr 17. Ponadto, mieszańcy podkreślają, że 
odtowrzenie przejścia dla pieszych, znacznie poprawi poczucie bezpieczeństwa podczas 
przekraczania drogi. 

	 Mając na względzie powyższe, proszę Pana o uważne wsłuchanie się w prośby 
mieszkańców osiedla Dobrzec i zlecenie odtworzenia przejścia dla pieszych o którym mowa 
powyżej. 


	 	 


	 	 

Łączę wyrazy szacunku 


Zbigniew Włodarek 


