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Szanowny Panie Radny,  

w odpowiedzi na Pańską interpelację z 20 kwietnia 2022 roku informuję, że               
w Kaliszu cały czas przygotowujemy i organizujemy nowe tereny zielone. To 
odpowiedź na zgłoszenia mieszkańców, którzy potrzebują przyjaznych terenów 
do odpoczynku i rekreacji blisko swoich domów. 
.

Od początku mojej kadencji rozwijam miejską zieleń, odbetonowuję Kalisz. 
Dostrzegają to kaliszanie, dostrzegają także media ogólnopolskie, raz po raz 
pokazując nasze miasto jako wzorzec prozielonego samorządu. Od początku 
2019 roku posadziliśmy w Kaliszu ponad dwa tysiące drzew i dziesiątki tysięcy 
innych roślin. Także w miejscach, które do tego czasu były pozbawione zieleni jak 
Zamkowa, Rozmarek czy Śródmiejska od Mostu Kamiennego do ratusza. Podczas 
przebudowy Głównego Rynku też znacząco zwiększymy liczbę drzew na tym 
reprezentacyjnym placu miasta. Wprowadziliśmy ulgi podatkowe dla właścicieli 
zazielenionych nieruchomości oraz osobną pulę na zielone zadania w budżecie 
obywatelskim. Z roku na rok mamy coraz więcej zielonych przystanków. Przy ulicy 
Górnośląskiej powstanie kilka parków kieszonkowych. Bo Kalisz zielony to Kalisz 
bardziej przyjazny mieszkańcom. 
.

Zadanie pod nazwą „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na 
odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap 1” obejmuje prace 
związane z przebudową jezdni, skrzyżowań, chodników, miejsc postojowych, 
budowę i przebudowę infrastruktury dla komunikacji rowerowej i miejskiej. W 
ramach inwestycji zostanie nasadzona zieleń na nowo powstałych rondach. 
Ponadto po wykonaniu wszystkich prac budowlanych zostaną przeanalizowane 
możliwości nasadzeń niskich roślin wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi.
.

W tegorocznym budżecie nie ma środków na stworzenie zielonego skweru 
we wskazanej przez Pana Radnego lokalizacji. Jednak propozycja ta zostanie 
rozważona przy pracach związanych z planowaniem budżetu Miasta Kalisza                              
na 2023 rok. 

Łączę wyrazy szacunku
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Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z paragrafem 27 Statutu Miasta Kalisza składam na Pańskie ręce interpelację

dotyczącą tworzenia nowych terenów zielonych w przestrzeni miejskiej, np. mini skwerów

lub mini parków. W obecnych czasach, gdy miasto przeżywa dynamiczny rozwój, obecność

zieleni w przestrzeniach zurbanizowanych stała się kluczowa.

Kalisz  miasto  królewskie,  mające  najstarszą  metrykę  pisaną  ze  wszystkich

miejscowości w Polsce, posiadające Park Miejski założony w 1798 roku (wpisany do rejestru

zabytków w 1964 r.), uważany w wieku XIX za najpiękniejszy ogród publiczny na ziemiach

polskich, powinno tworzyć nowe i powiększać istniejące tereny zielone. Jednym z działań

planowanych w strategiach rozwoju miast, w tym i Kalisza, jest tworzenie terenów zielonych

i zwiększanie ich obszarów. Należy także pamiętać, aby zieleń mogła się rozwijać, musi ona

być odpowiednio pielęgnowana- na bieżąco, zgodnie z sezonowym kalendarzem prac.

Zieleń- trawniki, drzewa, krzewy, kwiaty- są ozdobą każdego miasta i osiedla. Pełnią

rolę estetyczną, która staje się wizytówką danego miejsca. Wiele miast na świecie znanych

jest nie tylko ze względu na ich role historyczną, czy dziedzictwo kulturowe, ale również,



dlatego, ze przestrzeń zielona stała się jedną z wiodących wartości w budowaniu tożsamości i

promocji. Tereny zielone spełniają przede wszystkim ważną funkcję ekologiczną- są płucami

przestrzeni  zurbanizowanych:  produkując  tlen  i  oczyszczając  powietrze,  podnoszą,  jakość

życia mieszkańców. Rośliny, wszelkiego rodzaju - trawa i drzewa, krzewy i kwiaty- eliminują

kurz  i  przemysłowe  zanieczyszczenie  powietrza,  tłumią  hałas  i  stabilizują  temperaturę

powietrza.  W upalne dni są przeciwwagą dla rozgrzanych ulic i chodników, ścian budynków,

dając  mieszkańcom przyjemne schronienie  -  cień  i  większą  wilgotność.  Na tym aspekcie

opierała się kiedyś koncepcja miast –ogrodów, która powstała pod koniec XIX wieku, jako

reakcja na zjawisko przeludnienia i industrializacji miast.    

 W związku  z  remontem drogi  wojewódzkiej  450  na  odcinku  od  Rogatki  do  ul.

Kubusia Puchatka – etap 1, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość utworzenie mini

skweru przy ul. Nowy Świat, na odcinku od ul. Czaszkowskiej do ul. Przechodniej. Skwer

mógłby zostać nazwany imieniem Tadeusza Grzelaka (1929 - 1996) – sportowca- boksera,

który zetknął się z tą dyscypliną sportu w Kaliszu i przez długi czas mieszkał w pobliżu

wnioskowanego  miejsca.    Reprezentował  barwy  m.in.  kaliskich  klubów:  "Bielarni"  i

"Prosny".  Był jednym z najwybitniejszych bokserów w dziejach polskiego pięściarstwa.

Swój pierwszy tytuł mistrza Polski w wadze półciężkiej zdobył w 1951 roku.

Mam nadzieję,  że Pan Prezydent poprze ideę tworzenia nowych zielonych terenów

miejskich,  niezbędnych  nie  tylko  dla  mieszkańców  Kalisza,  ale  także  wszystkich

odwiedzających „gród nad Prosną”.

Z wyrazami szacunku

                                 Leszek Ziąbka 


