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Szanowna Pani 

Karolina Sadowska

Radna Rady Miasta Kalisza

Odpowiadając  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  26  stycznia  2021  r.,  dotyczącą

możliwości wykonania „zielonego witacza” na skarpie znajdującej się na wjeździe do Kalisza

od strony Nowych Skalmierzyc chciałbym podziękować za złożony przez Panią wniosek,

który  w mojej  ocenie,  jak  również  mieszkańców oraz  gości  naszego Miasta  spotka  się  z

pozytywnym odbiorem. 

Po  oszacowaniu  kosztów  tego  zadania  zdecyduję  o  terminie  jego  realizacji.

Jednocześnie,  chciałbym  zauważyć,  że  na  przedstawioną  przez  Panią  Radną  propozycję

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wydał pozytywną opinię o realizacji  przedsięwzięcia w

pasie drogowym, co może najwcześniej nastąpić po zawarciu stosownej umowy użyczenia

terenu.

Doceniam inicjatywę i starania podjęte przez Panią Radną w zakresie rozwoju Miasta

Kalisza. 

Z wyrazami szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Kalisz, 26.01.2021 r. 

 

 

Pan 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

Interpelacja 
w sprawie wykonania „zielonego witacza” 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Na przestrzeni ostatnich lat w wielu polskich miastach utworzono przy drogach 

wjazdowych tak zwane zielone witacze.  Stanowią one z jednej strony piękną ozdobę, z drugiej 

natomiast uwypuklają charakter danego miasta i zachęcają do jego zwiedzenia.  

Miasto Kalisz każdego roku wzbogaca się o szereg zielonych nasadzeń wykonywanych 

w ramach wielu różnorodnych akcji. Duże zainteresowanie konkursem „Zielony Kalisz” 

pokazuje, że mieszkańcom naszego miasta zależy na tym, by było ono piękne, ukwiecone  

i zielone.   

 Wobec powyższego zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją dotyczącą 

rozważenia możliwości wykonania „zielonego witacza” na skarpie znajdującej się na wjeździe 

do Kalisza od strony Nowych Skalmierzyc. Tego typu instalacja mogłaby zostać wykonana  

z roślin wieloletnich, na przykład z sadzonek bukszpanu, dzięki czemu jej pielęgnacja oraz 

koszty utrzymania byłyby znacznie niższe, niż w przypadku nasadzeń kwiatowych. Warto 

byłoby skorzystać z haseł, które do tej pory promowały Kalisz, jak na przykład „Kalisz – dopisz 

swoja historię”, czy „Kalisz przyciąga”. 

„Zielony witacz” stałby się z pewnością jednym z charakterystycznych punktów 

naszego miasta. Miałby on w sposób subtelny promować Kalisz oraz zachęcić przejezdnych, by 

zatrzymać się w naszym pięknym mieście choć na chwilę.  

Z wyrazami szacunku 

 

Karolina Sadowska 

 

Radna Rady Miasta Kalisza 


