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W odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  17  września  br.  w sprawie  zakłócania  ciszy
nocnej  przez  kierujących  pojazdami,  którzy  urządzają  wyścigi  na  ślepym  odcinku
ul. Rozwojowej w Kaliszu uprzejmie informuję jak niżej. 

Obecnie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zastosował rozwiązania administracyjne
w postaci zmiany lokalizacji  znaków drogowych (D-42 i D-43) informujących o obszarze
zabudowanym na wyjeździe z miasta Kalisza. Wskazany obszar został rozszerzony do  firmy
„Zetor Polska”, a tym samym o ulice przyległe do terenów inwestycyjnych tj. ul. Batalionów
Chłopskich, ul Rozwojowej i ul. Inwestorskiej. Ponadto dokonano zmiany strefy ograniczonej
prędkości z 50 km/h na 30 km/h znakami drogowymi (B-43/B-44), która obejmuje ww. ulice.

Na  obecnym  etapie  Zespół  ds.  organizacji  ruchu  jako  ciało  opiniodawcze  przy
Prezydencie Miasta Kalisza, składający się z przedstawicieli  Zarządu Dróg i Komunikacji,
Komendy Miejskiej  Policji  i  Straży Miejskiej  Kalisza rozpatruje  wprowadzenie rozwiązań
technicznych uniemożliwiających rozwijanie nadmiernych prędkości na wskazanych ulicach.

Po zajęciu  stanowiska przez  Zespół  ds.  organizacji  ruchu udzielona  zostanie  Panu
Radnemu odpowiedź i podjęte zostaną dalsze działania w przedmiotowej sprawie.

Pan 
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza 



Kalisz, dn. 17 września 2020 r.

Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Pragnę zwrócić uwagę na systematyczne przypadki zakłócanie porządku – w tym ciszy nocnej
–  oraz  niebezpieczeństwa,  jakie  generuje  nieformalne  miejsce  testowania  możliwości
pojazdów mechanicznych na ul. Rozwojowej.

Ulica  Rozwojowa,  odchodzi  od  ul.  Inwestorskiej,  na  chwilę  obecną  nic  nie  jest  jeszcze
fizycznie  przy  niej  zlokalizowane,  jest  też  tzw.  „ślepą  ulicą”,  kończącą  swój  bieg  w
dobrzeckich polach  uprawnych.  Uczęszczana jest  przez pieszych,  biegaczy,  rowerzystów i
jeżdżących na rolkach. Najczęściej  jednak zbierają się tam ostatnio miłośnicy motoryzacji,
którzy testują moc swoich pojazdów, driftują, palą opony oraz urządzają sobie wyścigi na
prostym odcinku tej drogi, od ronda do pól.

Odebrałem parę już  skarg  od mieszkańców zarówno sołectwa jak  i  osiedla  Dobrzec.  Ryk
silników i pisk opon, niesie się po pustych polach nawet parę kilometrów, bez względu na
porę dnia i nocy. Sam też mogę to poświadczyć z moimi sąsiadami. Na początku września
musieliśmy przerwać rodzinny jogging, ponieważ akurat dwa auta ścigały się ze sobą, ostro
hamując  przy  polach.  Poczuliśmy się  naprawdę zagrożeni.  Większość  wyczynów młodych
rajdowców jest udokumentowana śladami palonej gumy z opon na asfalcie.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i  przedstawienie propozycji  rozwiązań,  mających na
celu zapewnić bezpieczeństwo i ciszę mieszkańcom osiedla i sołectwa Dobrzec.

     

     Z poważaniem

Dariusz Grodziński


