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W  odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  17.07.2019r.,  dotyczącą
rozważenia możliwości wykonania łąk kwietnych na terenie miasta uprzejmie informuję, że
kwestia ta była przedmiotem rozważań już w roku ubiegłym, z inicjatywy zainteresowanych
mieszkańców  miasta.  W efekcie  powyższego  Miasto  Kalisz  podjęło  działania  w  ramach
zadania z Budżetu Obywatelskiego zgłoszonego na rok 2019 pn.  „Pierwsza kwietna łąka
miejska”. Miała ona powstać w pasie drogowym ul. Podmiejskiej. Niestety trudne warunki
realizacji przedsięwzięcia, a w konsekwencji późniejsze utrudnione warunki eksploatacyjne
spowodowały  zmianę  decyzji,  co  do  lokalizacji  zadania.  W efekcie  podjętej  przez  Urząd
analizy  możliwości  wykonania  łąki  kwietnej  w  innym  miejscu,  wytypowano  nową
lokalizację,  która  nie  będzie  wiązać  się  z  tak  dużymi  utrudnieniami  eksploatacyjnymi,
a co za tym idzie będzie mniej kosztowna dla Miasta.  Na powyższe uzyskano akceptację
pomysłodawcy  zadania  i  uzgodniono,  że  łąka  kwietna  zostanie  wykonana  wiosną  2020r.
w rejonie skrzyżowania Szlaku Bursztynowego z ul. Łódzką. 

Nie oznacza to, iż będzie to ostatnie zadania z tego zakresu działalności publicznej
Miasta. W ostatnim okresie obserwuję duże zainteresowanie znacznej części mieszkańców
Kalisza  tworzeniem  w  różnych  rejonach  miasta,  wzorem  innych  miast  polskich,  łąk
kwietnych, choć nie brakuje również w naszym społeczeństwie głosów sceptycznych na ten
temat.  Informuję,  że  w roku bieżącym wpłynął  do  Urzędu  Miasta  wniosek mieszkańców
Kalisza dotyczący założenia kolejnej łąki kwietnej. Wniosek, stosownie do obowiązującej nas
procedury, będzie rozpatrzony, szczególnie w zakresie technicznych możliwości wykonania
i  eksploatacji  zadania.  Niewątpliwie  do  rozważenia  jest  również  sugestia  Pana  Radnego
dotycząca  pasa  zieleni  między  ścieżką  dla  spacerowiczów  a  ścieżką  dla  rowerzystów,
w rejonie ulic Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzecką i Aliny Szapocznikow. 

Jak wynika z powyższego kolejne tego rodzaju propozycje są zgłaszane do Urzędu
Miasta Kalisza przez mieszkańców i – jeżeli tylko będzie to możliwe – będą one realizowane
w kolejnych rejonach Kalisza.  Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie jakże nośnym
w  ostatnim  okresie  tematem,  jednocześnie  zapewniam  o  mojej  trosce  o  wygląd  zieleni
publicznej i stopniowym wprowadzaniu również tego typu zieleni do przestrzeni miejskiej. 




