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Szanowna Pani Radna,

przy ul. Robotniczej zostały posadzone klony polne Elsrijk. To odmiana drzew miododajnych,
zalecana do nasadzeń na terenach miejskich. Zastąpiły one uschnięte wiśnie odmiany 
Umbraculifera, które usunięto zgodnie z decyzją konserwatora zabytków. 

W pierwszych  latach  po  posadzeniu  drzew  zabiegi  pielęgnacyjne  ogranicza  się  do  cięć
sanitarnych.  Wokół  drzew  zostały  umieszczone worki  do  kropelkowego  nawadniania,  co
zapewnia odpowiednią wilgotność. 

Na  terenie  całego  miasta,  również  przy  ul.  Robotniczej,  ze  względu  na  suszę,  zmiany
klimatyczne  oraz  warunki  pogodowe  zmniejszono częstotliwość oraz  powierzchnię
koszonych pasów zieleni drogowej.

Jednocześnie  informuję,  że  utrzymanie  zieleni  w  rejonie  ul.  Robotniczej  podlega  firmie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Borwik z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Księżnej
Jolanty 4a.

Z wyrazami szacunku
 

                                                                                        



Kalisz, 13.10.2022 roku 

 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie pielęgnacji zieleni na 

terenach w zarządzie Miasta Kalisza. 

 Od dłuższego czasu obserwuje, że przy ul. Robotniczej w Kaliszu, w pasie zieleni, który 

znajduje się w zarządzie Miasta w zasadzie brak jest odpowiedniej dbałości o zieleń w pasie 

zieleni między chodnikiem, a jezdnią. W wielu poprzednich interpelacjach prosiłam o 

usunięcie uschniętych drzew wiśni, które rosną wzdłuż całej ulicy. Owszem wiśnie zostały 

usunięte, jednak w miejsca ich usunięcia posadzono zupełnie inne drzewa, 

najprawdopodobniej klony. Pomijając już fakt, że zaburza to dotychczasowy jednolity 

charakter wcześniejszych nasadzeń, to nowo posadzone drzewa nikt nie dba. Nie są 

odpowiednio poprzycinane, gałęzie wystają na ulice wzdłuż , której parkują okoliczni 

mieszkańcy. Dodatkowym problemem jest przycinanie trawy na pasie zieleni. Zgadam się z 

tym, że trawa nie powinna być przycinana zbyt nisko, jednak jeśli już jest przycinana to 

należałoby to robić dokładnie, także przy drzewach. W tej chwili na skutek niedbalstwa przy 

przycinaniu trawy, w pasie zieleni rosną blisko 100 cm chwasty ( w załączniku fotografie). 

Ostatni raz trawa przycinana była latem. Jest to szczególnie widoczne na zasadzie kontrastu ze 

znajdującym się po drugiej stronie ulicy terenem w zarządzie KSMLW, gdzie zieleń jest 

starannie pielęgnowana, trawa i drzewa regularnie przycinane. Oczywiście teren KSMLW jest 

także regularnie sprzątany, teren w zarządzie miasta jest pełen śmieci leżących w pasie 

zieleni. 

 W związku z powyższym uprzejmie proszę o udostępnienie informacji, czy o zieleń i 

porządek przy ul. Robotniczej i w tym rejonie Miasta ogólnie, dbają pracownicy miasta, czy 

może Miasto zawarło umowę z firmą zewnętrzną. Jeśli została zawarta umowę z firmą 

zewnętrzną uprzejmie proszę o podanie danych tej firmy. Bardzo proszę również o zwrócenie 

uwagi osobom odpowiedzialny za zieleń o wykazanie większej dbałości o staranne i 

estetyczne wykonywanie prac związanych z pielęgnacją zieleni, we wszystkich obszarach 

Miasta. Kalisz to nie tylko główne ulice i centrum miasta , ale także małe uliczki osiedlowe, 

które także zasługują na to, aby starannie dbać o znajdującą się tam zieleń i porządek.  
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