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W  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w  dniu  23  listopada  br.,  w  sprawie  złego  stanu  
ul. Sienkiewicza w Kaliszu, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Budowa  ul.  Sienkiewicza  została  zaproponowana  przez  Radę  Osiedla  Majków  w  ramach
ubiegłorocznych prac związanych z przygotowaniem wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy
Dróg  Osiedlowych  na  lata  2020-2023  (PBiPDO).  Z  uwagi  na  skalę  potrzeb  zgłoszonych  przez
poszczególne  Rady  Osiedli  i  ograniczone  środki  finansowe  jakie  Miasto  może  wyasygnować  na
realizację  PBiPDO,  budowa  ul.  Sienkiewicza  została  przewidziana  do  wykonania  po  roku  2023.
Niemniej,  mając  na  uwadze  potrzebę  doprowadzenia  ulicy  Sienkiewicza  do  docelowego  stanu
technicznego,  w  przypadku  pojawienia  się  w  okresie  realizacji  Programu  takiej  możliwości,
rozważone zostanie podjęcie działań w celu wcześniejszego wykonania budowy tej ulicy. Ostateczną
decyzję podejmować będzie Rada Miasta Kalisza z uwzględnieniem możliwości finansowych a także
hierarchii potrzeb w zakresie drogownictwa na terenie Miasta. 
Do czasu podjęcia docelowej realizacji ul. Sienkiewicza, w ramach środków bieżących na utrzymanie
dróg,  prowadzone  będą  zabiegi  mające  na  celu  utrzymanie  nawierzchni  ulicy  w  stanie
umożliwiającym jej bezpieczne użytkowanie.
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Zgodnie z paragrafem 27 Statutu Miasta Kalisza, składam interpelację w sprawie  

złego stanu  ul. Sienkiewicza w Kaliszu. 

Jest to jedna z ulic miasta, której sprawa złego stanu nawierzchni spędza sen z oczu jej

mieszkańcom już od ponad półwiecza. Od początku swojego istnienia funkcjonowała w 

sposób prowizoryczny, ze względu na fatalny stan techniczny, a jej budowa nie została 

praktycznie nigdy ukończona. Co kilka/ kilkanaście lat pojawiały się tam  tzw. równiarki, 

które raczej pogarszały stan nawierzchni, co skutkowało tworzeniem się tam gigantycznych 

kałuż i przynosiło tony błota. W ostatnich latach pojawił się tam pomysł  racjonalizatorski 

rodem z PRL. Podczas remontu  i przebudowy ulicy Łódzkiej pozyskany zbędny destrukt 

został rozsypany (prac tych nie można określić inaczej)  na opisywaną ul. Sienkiewicza. Co 

ciekawsze, nie został  położony nawet  na całej szerokości jezdni.  Na ulicę w tym czasie 

zamontowano także maszty lamp ulicznych rodem  z demobilu oraz  ktoś wpadł także na 

pomysł  niwelacji kratek kanalizacji deszczowej, co w efekcie spowodowało, iż większość  z 

nich jest powyżej nawierzchni, przez co woda zalega na ulicy. 

Mimo tragicznego stanu tamtejszej nawierzchni jezdni, niektórzy kierowcy osiągają 

tam prędkości znacznie przekraczające dozwolone 40 km/h. Na prośby mieszkańców o 

zainstalowaniu spowalniaczy ruchu, otrzymali odpowiedź, że na takiej nawierzchni nie da się 

ich  zainstalować. 

W trosce o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców ul. Sienkiewicza, zwracam się z 

prośbą o podjęcie działań porządkujących tę część Kalisza. 

  

Z wyrazami szacunku 

Leszek Ziąbka 


