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W  odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  27.06.2019r.,  dotyczącą
zwiększenia zielonej infrastruktury miasta  uprzejmie informuję, iż uważam, podobnie jak
Pan Radny, że zieleń to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania każdego ośrodka
osadniczego. Z ogromnym też zainteresowaniem przyglądam się zrealizowanym projektom
zielonej infrastruktury w wielu polskich miastach, np. we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku czy
w Warszawie, ale i w miastach europejskich, które mają wieloletnie tradycje w tym zakresie.
Uważam, że rozwiązania te należy sukcesywnie wprowadzać także w Kaliszu, a co więcej
mogę przekazać, iż rozpoczęliśmy te działania realizować.

Można  tutaj  przywołać  akcję  uzupełniania  zieleni  na  jednej  z  najbardziej
reprezentacyjnych ulic miasta – alei Wolności, gdzie wiosną tego roku, przy udziale partnera
zewnętrznego,  wsadzono  kilkadziesiąt  magnolii.  Również,  przy  udziale  jednej  z  firm
kaliskich, usupełniono zieleń publiczną na terenie Aquaparku. Ostatnia tego typu realizacja
polegała na dosadzeniu 4 magnolii i 6 lip drobnolistnych na Skwerze Rozmarek. 

Planujemy kolejne  tego  typu  działania,  które  są  jednak  uzależnione  od  warunków
pogodowych.  Myślimy  również  o  uzupełnianiu  zieleni  w  najbardziej  zurbanizowanych,
śródmiejskich rejonach miasta. Mamy tutaj wsparcie również ze strony mieszkańców miasta.
Pragnę  Pana  Radnego  poinformować,  że  w  roku  bieżącym  wpłynął  do  Urzędu  Miasta
wniosek  mieszkańców  Kalisza  dotyczący  budowy  zielonego  przystanku  autobusowego
w  ramach  zadania  Budżetu  Obywatelskiego,  który  będzie  rozpatrywany.  Mam  nadzieję,
że  dojdzie  do  realizacji  tego  pomysłu  w  roku  przyszłym.  Sadzę,  że  uda  się  również
wygospodarować – będę czynił  takie starania jeszcze w bieżącym roku - stosowne środki
również na zmianę wyglądu dwóch - trzech kolejnych przystanków autobusowych, tak aby
stanowiły one zielone enklawy wśród bardzo zurbanizowanych, śródmiejskich części Kalisza.
Jeżeli  uda  się  takie  środki  zgromadzić,  obiekty  te  będą  stanowiły  początek  zielonych
przystanków autobusowych w naszym mieście.
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Niezależnie od powyższego, informuję, iż każdego roku na terenach zieleni miejskiej
wykonywane są nowe nasadzenia drzew i krzewów. Roślinność wysoka pełni szereg istotnych
funkcji.  Dzięki  transpiracji  oraz  ocienianiu  nawierzchni,  obniża  wysokie  temperatury
powietrza, chroni przed hałasem, spowalnia proces infiltracji wody opadowej, pełni również
funkcję izolacyjną, oczyszcza i odświeża powietrze. Temu też celowi służą nowe nasadzenia. 

Ze względu na nasilającą się w pasach drogowych antropopresję w postaci pogarszania się
zdrowotności  drzew  oraz  wyraźnie  skróconego  czasu  ich  życia,  Wydział  Gospodarki
Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta,  sukcesywnie  prowadzi  działania
polegające  na  wykonaniu  nasadzeń  zastępczych  oraz  nasadzeń  uzupełniających
w drzewostanie miasta Kalisza, w związku z czym, dla przykładu podając, w ostatnim okresie
posadzono:  42 dęby  szypułkowe odm.  piramidalna (w  ul.  Legionów),  11 katalp
(w  ul.  Kopernika),  6 jarzębów  pospolitych (w  ul.  Poznańskiej),  10  lip  drobnolistnych 
(w  ul.  Warszawskiej),  5 lip  drobnolistnych i  6 klonów  zwyczajnych  ‘Globosum’
(w  Alei  Wojska  Polskiego),  10 lip  drobnolistnych (na  Trasie  Bursztynowej),
130 lip  drobnolistnych (w ul.  Inwestorskiej),  41 dębów szypułkowych odm.  piramidalna 
(w ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego). 

Sukcesywnie  też,  w  ramach  opiniowania  i  uzgadniania  nowych  projektów
inwestycyjnych,  czy  też  wydawania  decyzji  administracyjnych  zwracana  jest  uwaga  na
konieczność zapewnienia w ramach każdej inwestycji – tam gdzie jest to możliwe – terenów
biologicznie czynnych. W ten sposób propagowana jest idea zwiększania terenów zielonych
na obszarze naszego miasta.  

Dziękuję  Panu  Radnemu  za  zainteresowanie  jakże  nośnym  w  ostatnim  okresie
tematem,  jednocześnie  zapewniam o  mojej  trosce  o  wygląd  zieleni  publicznej  i  wielkiej
determinacji  w zakresie  stopniowego, sukcesywnego wprowadzania zielonej  infrastruktury
do przestrzeni miejskiej. 




