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pogarszać. Chyba, że idziefóy w kierunku likwidacji małych koszy co też zdarza się na 
świecie, ale chyba nie jest dla Polski najlepszym rozwiązaniem. 

W parku napotkałem także drzewa, już dość mocno wyrośnięte i silne, nadal wsparte 
0 żerdzie podtrzymujące i opasane ciasnymi już taśmami, które przestały pomagać, 
a zaczęły szkodzić ocierając drzewo z kory. Można te żerdzie już usunąć i zastosować do 
nowych nasadzeń. 

A w związku z nowymi nasadzeniami wielu mieszkańców wprost oburzało usychanie 
małych drzewek. Gdzieś w tym całym procesie zabrakło bezpośredniej pielęgnacji 
1 podlewania przez co nie tylko tracimy pieniądz na drzewka nowe, ale i czas, w którym 
one rosły i zwiększały swoją koronę itp. 

Proszę zatem, aby uskutecznić sposób monitoringu stanu drzew. Propozycją jest aby 
informować o każdym nowym nasadzeniu i zachęcać np. Rady Osiedli, społeczników do 
opieki nad tymi drzewami. Partycypacja w zarządzaniu miastem może przybrać także i 
taka formę. 

Jeśli chodzi o sinice w parku to uważam, że miasto powinno z większą uwaga przyjrzeć 
się temu zjawisku, nie wygląda to na przypadek, ze sinica zakwitła od linii rur na Bzurze. 
Może warto pobrać wymaz z wnętrza rury i zobaczyć co ostatnio tamtędy płynęło. 

Tak jak wspomniałem na Malince spotkałem przedstawiciela firmy, która wcześniej 
zapewniała miastu środek do walki z glonami i sinicami właśnie na Malince. Może warto 
do niej sięgnąć ponownie w celu poprawy stanu wody w stawie Cylkego. 

Proszę także o informację jak przebiega granica w zarządzaniu obiektem pomiędzy 
Miastem Zgierz a Wodami Polskimi? 

Czy nie jest powodem zakwitów sinic zaleganie mułu w stawie, który może stanowić 
bogatą pożywkę dla sinic i glonów i wskazane byłoby kosztowne, ale być może niezbędne 
czyszczenie dna? 

Proszę także o informację kto nadzorował budowę ddr na 1 Maja gdzie doszło do 
podcięcia, a więc zniszczenia drzewa przy łuku vis a vis przystanku autobusowego przy 
wieżowcach na Kuraku. 

Na koniec chciałbym powrócić do tematu łąk kwietnych, które proponuje 
zakładać od najbliższego sezonu wegetacyjnego. 

Pragnę wskazać w tym miejscu, że łąka kwietna chociaż dość kosztowna w założeniu 
pozwala w przyszłości ograniczyć koszty utrzymania zieleni a dodatkowo obniża koszty 
społeczne takie jak hałas czy spaliny kosiarek i dmuchaw, a podnosi zyski społeczne 
w postaci atrakcyjności przyrodniczej. Proponuję rozpoczęcie konsultacji społecznych w 
tym zakresie, aby to mieszkańcy mogli wskazać miejsca do ich założenia, a także panel 
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ekspercki, w którym wzięliby utfział przedstawiciele samorządów i instytucji mających 
już doświadczenia z łąkami. Tu mogę ze swojej strony zaproponować Fundację Łąka, jako 
chyba największe źródło wiedzy w tym zakresie. 

Zieleń w mieście jest bardzo istotnym elementem komfortu życia, pomaga w utrzymaniu 
zdrowia, ogranicz a hałas, zapylenie, chroni przed zanieczyszczeniami, budzi także 
pozytywne emocje, stanowi siedzibę dla zwierząt, generalnie samo dobro. Mam nadzieję, 
że wspólnymi siłami i pomysłami poprawimy stan miasta w tym zakresie. 

W tym miejscu składam dwa pomysły o realizację nasadzeń: 

Drzew tlenowych, w okolicach jednostek edukacyjnych w Zgierzu co znacząco poprawi 
jakość życia dzieci. 

Drzew owocowych atrakcyjnie kwitnących, np. w okolicach Bzury na końcu parku 
w postaci dużego skupiska lub alei tych drzew (jak wiśnie japońskie, jaśminowce, 
jabłonie) co będzie stanowiła efektowną i fotografiolubną atrakcję turystyczna Zgierza 
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Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 26.08.2019 roku w sprawie dotyczącej 

dbałości o zieleń miejską w Zgierzu uprzejmie informuję, iż: 

Koszenie trawników miejskich na terenie miasta zlecane jest do wykonania według potrzeb 

tj. nie ma sztywnego harmonogramu koszenia tylko elastyczne według warunków 

pogodowych. Wykonawca przedmiotowej usługi realizuje ją zgodnie z wymogami zawartymi 

w przedmiocie zamówienia. Ponadto w reprezentacyjnych miejscach, w środku miasta 

i w pasach drogowych po prostu wypada, by trawa była skoszona. Przede wszystkim 

z względów bezpieczeństwa jaką jest widoczność np. przy przejściach dla pieszych czy 

skrzyżowaniach jak i oczekiwań mieszkańców. W kwestii pielęgnacji drzew przedmiotowe 

prace wykonywane są zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przycinka, która była prowadzona 

w pasie drogowym ulicy Sikorskiego miała charakter cięcia technicznego obejmujące 

odcięcie konarów i gałęzi wchodzących w kolizję z budynkami, linią napowietrzną oraz 

oświetleniem ulicznym. Jeśli chodzi o usuwanie odrostów korzeniowych jak i pniowych 

są wykonywane w miarę potrzeb, w roku bieżącym usuwane były z pasa drogowego ulicy : 

Mielczarskiego. Sikorskiego. Rembowskiego. Pietrusińskiego. Gołębiej. Konopnickiej. 

W najbliższym okresie będą usuwane odrosty w ulicach : Chopina. Lipowej. Fijałkowskiego. 

Ludowej. Wieniawskiego. W sprawie monitorowania stanu zdrowotnego drzew informuję, 

że na bieżąco podejmujemy działania według potrzeb. Trudne warunki pogodowe ( brak 

deszczu) jakie mają miejsce w tym roku nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi drzew. 

We wskazanym przez Pana Radnego placu Kilińskiego, gdzie część klonów pospolitych ma 

widoczne na liściach stopniowe przebarwianie na obrzeżach blaszek. Miasto podejmie 

działania w celu poprawy kondycji zdrowotnej przedmiotowych drzew. Natomiast w sprawie 
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podlewania nowo posadzonych drzew w pasie drogowym informuję, że od dnia 26 czerwca 

br. wszystkie drzewa, które posadzono w roku ubiegłym są zlecone do systematycznego 

podlewania. Dla ułatwienia podlewania zostały uformowane w ziemi wokół roślin wgłębienia 

( misy) w celu zapobiegania rozpływaniu się wody. Na dzień dzisiejszy po kontroli w terenie 

stwierdzono, że wszystkie młode drzewa zrzuciły część liści uruchomiając mechanizmy 

obronne. W przypadku suszy lub chorób rośliny naturalnie chronią się przed opadaniem liści. 

Nowe, zielone pąki pojawiają się dopiero po kilku tygodniach od nadejścia przyjaznych 

temperatur i odpowiedniej wilgoci. 

Odnośnie budowy drogi dla rowerów na ul. Igo Maja informuję, że nadzoruje ją firma LPW 

z Katowic, w imieniu której inspektorem nadzoru jest pan Jerzy Wijaszka. Nadzór ze strony 

Inwestora sprawuje Dział Inwestycji Wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków. 

W kwestii założenia łąki kwietnej w naszym mieście to bardzo dobra inicjatywa, która winna 

być najpierw przedstawiona mieszkańcom. Bo mieszkańcy wyobrażają sobie, ze pas 

kwitnącej zieleni będzie przez cały sezon. Miejsca do zazieleniania mogły by wskazywać 

osoby pojedynczo, jak też wspólnoty mieszkaniowe lub rady poszczególnych osiedli. Można 

także zgłosić realizację założenia łąki kwietnej do przyszłorocznej edycji Budżetu 

Obywatelskiego. Istotnym walorem łąk w mieście jest brak potrzeby nawadniania 

i regularnego koszenia, co przekłada się na oszczędności finansowe i korzyści ekologiczne. 

Łąki mogą stać się m.in. elementem adaptacji miast do zmian klimatu. 

Jeżeli chodzi o uzupełnienie koszy na śmieci w Parku Miejskim to pragnę poinformować, 

iż brakujące kosze zostały zakupione i zamontowane w miejscach, gdzie był ich brak. Także 

usunięto wszystkie żerdzie podtrzymujące drzewa, które już są silne i wyrośnięte. W sprawie 

sinic w stawie miejskim informuję, iż zgodnie z informacją Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zgierzu pojawiają się one regularnie każdego roku. 

W roku bieżącym są one szczególnie groźne (zamknięta przystań kajakowa ). jednak woda 

w stawie była badana pod względem biologicznym oraz chemicznym. Wyniki potwierdziły, 

że na powstanie sinic nie ma wpływu działalność człowieka. Jeśli chodzi o środek 

likwidujący sinice i glony będziemy w stałym kontakcie z firmą, która oceni możliwość 

zwalczania sinic. 


