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Szanowny Panie Radny,

bariery  metalowe,  usytuowane w  pasie  rozdziału  al.  Wojska  Polskiego,  stanowią  ważny

element  bezpieczeństwa  ruchu  i  służą  ograniczeniu  przekraczania  bardzo  ruchliwej  ulicy

w  miejscach  niedozwolonych  i  tym  samym  minimalizacji  liczby wypadków  z  udziałem

pieszych. 

Wykonanie  nasadzeń,  o  które  Pan  Radny  wnioskuje,  nie  stanowiłoby  skutecznej  bariery

uniemożliwiającej  przekraczanie  ulicy.  Inną  okolicznością,  która  ogranicza  możliwość

wykorzystania   pasów rozdziału  na  dokonanie  nasadzeń,  jest  fakt  zlokalizowania  w nich

podziemnej  infrastruktury  technicznej  oraz  konieczność  zapewnienia  skrajni  drogowej,

wynikającej z warunków technicznych dla dróg publicznych. Zwracam uwagę, że istniejące

na przebudowywanym odcinku pasy rozdziału mają niewielką szerokość. Nie bez znaczenia

jest  również kwestia utrzymania takiej  zieleni i  bezpieczeństwa osób wykonujących prace

pielęgnacyjne.



W  Kaliszu  sukcesywnie  przybywa  terenów  zielonych,  drzew,  krzewówów  i  kwiatów.

Nasadzenia przy pasach drogowych muszą być przemyślane. Podczas ich realizacji należy

zapewnić warunki bezpieczeństwa  w  zakresie  utrzymania  zieleni,  jej  pielęgnacji  oraz

uwzględnić istniejące elementów zagospodarowania terenu i obowiązujące przepisy.

Z wyrazami szacunku

            

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Krystian Kinastowski 
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Interpelacja w sprawie pasa zieleni oddzielającego jezdnie Alei Wojska Polskiego. 
 
 
 

Od poprzedniej już kadencji, odcinkowymi etapami, realizujemy remont nawierzchni Alei 
Wojska Polskiego. Zadanie potrzebne, które też wielokrotnie zgłaszałem w swoich wnioskach 
budżetowych. Analizując ten fragment miasta naszła mnie dodatkowa refleksja. 
 

Proszę o analizę możliwości zastąpienia siatki ogrodowej i barierek metalowych, 
rozdzielających jezdnie tej arterii, nasadzeniem krzewostanu lub drzewostanu, wraz z systemem 
zbierania deszczówki i kropelkowym nawadnianiem. 
 

Gdyby to się udało miasto zyskałoby dodatkowy szpaler tak potrzebnej nam wszystkim 
zieleni. Jestem świadom ograniczeń jakie tam występują, ale być może umiejętnie dobierając 
roślinność oraz odbetonowując pas, w którym zamontowana jest siatka ogrodzeniowa metalowe 
barierki, udałoby się zazielenić Aleję Wojska Polskiego w Kaliszu.  
 

Wszystko zależy od chęci i determinacji do osiągnięcia celu, dlatego liczę na poważne 
traktowanie sprawy i jej pozytywny rozwój. Nawet jeśli nie od razu na jej całej długości, to chociaż 
pilotażowo, na obecnie remontowanym odcinku. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 


