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Pani
Elżbieta Dębska
Radna Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi  na interpelację  z  dnia 10.11.br.  (data  wpływu 17.11.br.)  w sprawie
bezpieczeństwa pieszych, a przede wszystkim dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wykopaliskowej, uprzejmie wyjaśniam i informuję jak niżej.

W dniu 29 listopada br. odbyło się w przedmiotowej sprawie spotkanie,  w którym
uczestniczyli:  Przewodniczący  Rady  Rodziców  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  1,
przedstawicielka  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  oraz
przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

Podczas  spotkania  przeprowadzono  przegląd  pasów  drogowych  ul.  Ptolemeusza
i  ul.  Wykopaliskowej  pod kątem stanu chodników,  oznakowania  drogowego  oraz  zieleni
miejskiej. W ocenie przedstawicieli ZDM oznakowanie przejść dla pieszych na obu ulicach
jest prawidłowe i nie wymaga zmian. Jednakże, rozumiejąc troskę o bezpieczeństwo dzieci
uczęszczających do ww. placówki,  zaproponowano uzupełnienie  istniejącego oznakowania
drogowego  o  znaki  ostrzegawcze  A-17  „dzieci”,  które  stanowiły  będą  dla  kierowców
dodatkowy sygnał o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Ponadto, Zarząd Dróg
Miejskich  przeprowadzi  prace  porządkowe  chodników  w  ciągu  ul.  Ptolemeusza  w  celu
przywrócenia  im  normatywnej  szerokości  użytkowej.  Powyższe  zostanie  zrealizowane
w terminie do 9 grudnia br.

Jeśli chodzi o kwestie związane z uporządkowaniem stanu zieleni miejskiej uprzejmie
informuję,  że  zostaną  one  podjęte  przez  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska.
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Sz. P. Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

Interpelacja 

Dotyczy: 

Bezpieczenstwa mieszkancow, przede wszystkim dzieci uczeszczajacych do Zcspolu 
Szkolno - Przedszkolnego Nr 1, przy ul. Wykopaliskowej, na Osiedlu Piwonice. 

Interpelacje skladam na prosbe Rady Rodzicow w/w placowki. 

Bardzo prosze o podjecie odpowiednich dzialan na rzecz poprawy bezpieczenstwa 
mieszkancow Osiedla Piwonice, przede wszystkim dzieci uczeszczajacych do w/w placowki 
oswiatowej. 
Nalezy zwrocic szczegoln^ uwage na ul. Wykopaliskow^, Ptolemeusza (az do skrzyzowania z 
ul. Ksieznej Jolanty), z uwzglednieniem: 

- przejsc dla pieszych - dodatkowe oznakowanie domalowaniem czerwonego pasa 
czy swiatlem pulsuj^cym zasilanym z fotowoltaiki. 

- barierek ochronnych - w miejscach szezegolnie w^skich ehodnikow i na zakretach 

- oceny stanu drzew przy ul. Ptolemeusza i stosownym do tej oceny postepowaniem. 

Uzasadnienie: 

Ze wskazanej drogi korzystaj^ dzieci z Piwonic, Lisa oraz z Osiedla Rypinek, ktore 
samodzielnie uczeszczaj^ do szkoly. 
Zapewnienie bezpiecznej drogi tym dzieciom powinno bye priorytetem. 

Czlonkowie Rady Rodzicow s^ otwarei na uezestnictwo w „wizji lokalnej" celem 
szczegolowego okreslenia potrzeb w przedstawionym temaeie. 

Ja zas oczekuje ze strony Wladz Miasta konstruktywnych dzialan. 

Z wyrazami szaci 
Elzbieta Debska 


