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W odpowiedzi na interpelację z dnia 26 marca br. w sprawie słupków blokujących
zamontowanych w obrębie kładki nad jezdnią ul. Piłsudskiego, lepszego oznakowania ścieżki
pieszo-rowerowej na jej przecięciu ze zjazdem do POM, a także naprawy zapadniętej kostki
brukowej na ścieżce przy ul. Sienkiewicza 23, uprzejmie informuję jak niżej.

Po przeanalizowaniu całości zgłoszonych spraw, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
podjął decyzję o wymianie słupków w obrębie kładki na nowe oklejone filią odblaskową.
Ponadto, metalowy słupek przy zjeździe do POM zostanie wymieniony na nowy wykonany
z tworzywa sztucznego, a w obrębie zjazdu umieszczone zostaną znaki poziome P-23 „rower”
i P-26 „piesi”, które z pewnością będą dla kierowców czytelnym sygnałem o odbywającym
się tą ścieżką ruchu pieszym i rowerowym. Wymiana słupków zostanie zrealizowana do 17
kwietnia br., a oznakowanie poziome najpóźniej do końca czerwca br. – na etapie odnowy
oznakowania poziomego ulic na terenie Kalisza.

Naprawa ścieżki rowerowej na wysokości posesji ul. Sienkiewicza 23 została zlecona
przez MZDiK w ramach bieżącego utrzymania dróg, z terminem wykonania do 24.04.br.
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Proszę Pana Prezydenta o pomalowanie farbą fosforyzujacą  słupków ostrzegawczych na ścieżce

pieszo -  rowerowej biegnącej  wzdłuż ul.  Sienkiewicza i  Tuwima (ścieżka przy DK 12 )  Jeden

słupek jest przy wjeździe do POM u od DK 12. Pozostałe przy Parku Wilkomirskich ul. Tuwima

(obok mostu pieszo rowerowego łączącego Tuwima i Wyspiańskiego). Bodajże 10 słupków. Farba

na tychże słupkach wyblakła i są one niewidoczne w porze od zmierzchu do świtu.  Stwarza to

zagrożenie  dla  ruchu  pieszego  rowerowego  i  kołowego.  Grozi  wypadkiem.  Proszę  też

o naprawienie na tej ścieżce zapadniętej kostki brukowej ( pow. 0.5 m kw  na głębokość ok 10 cm )

przy Sienkiewicza 23 . Zapadnięcie grozi również wypadkiem rowerowym lub przewróceniem się

pieszego,  w  następstwie  czego  osoby  mogą  być  poszkodowane  z  tego  tytułu.  Proszę  również

o lepsze  oznakowanie  elementami  odblaskowymi  ścieżki  pieszo  rowerowej  przy  przecięciu  jej

wjazdem do POM u od DK 12 .

Z poważaniem 

  Radny Rady Miasta Kalisza 
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