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Klub Koalicji Obywatelskiej

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 16.07.2020r. uprzejmie informuję :

Park  linowy  został  przekazany  w  zarząd  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu

Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Kalisza  Nr  453/2017  z  28  lipca  2017  roku.   W  założeniach

funkcjonowania  Parku  było  wykorzystanie  go  na  zasadach  komercyjnych  przy  zastosowaniu

wyważonych cen wynajmu, które pokrywałyby koszty jego utrzymania oraz koszty osobowe obsługi.

Stąd też  OSRiR nie otrzymał  (  i  nie  otrzymuje)  na ten cel  żadnej dotacji  celowej.  W momencie

przejęcia Parku przez OSRiR ( z końcem lipca 2017 roku) zachodziła potrzeba jak najszybszego jego

uruchomienia,  w  bieżącym  sezonie  wakacyjnym.  Byłoby  to  niemożliwe  do  zrealizowania  siłami

Ośrodka, ponieważ wiązało się to z koniecznością wszczęcia procedury zatrudnienia pracowników

obsługi  oraz ich  przeszkolenia.  Wobec powyższego,  po rozeznaniu rynku,  została podjęta decyzja

o zleceniu obsługi Parku firmie zewnętrznej. Taką firmą, posiadającą pracowników z uprawnieniami

niezbędnymi do obsługi obiektu okazała się firma GRM Sp. z o.o. , która do prowadzenia powyższych

usług związana była umową z OSRiR do czerwca 2020 roku. 

        Koszty uruchomienia i miesięcznego funkcjonowania Parku linowego :             

Do obsługi i zapewnienia ciągłości działania Parku na dwóch zmianach niezbędne jest zapewnienie :

-minimum 4 osób (od poniedziałku  do piątku),

-minimum 6 osób ( sobota , niedziela, święta ).                                                                            

Koszt  przeszkolenia  1  osoby  wynosi  1.000,-  zł.  W  przypadku  ich  zatrudnienia  koszty  osobowe,

przy minimalnym wynagrodzeniu, wyniosłaby 16.000,-zł –18.000,-zł / miesiąc.                      



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Z założenia Park funkcjonuje w okresie czerwiec- wrzesień ( opcjonalnie również w części miesiąca

maja  i października), więc koszty w sezonie wyniosłyby 80.000,- zł – 90.000,- zł.

W  związku  z  pandemią  podjęte  zostały  centralne  decyzje  o  zamknięciu  m.in.  parków  linowych.

„Odmrożenie”  ich  działalności  nastąpiło  w miesiącu  czerwcu  br.  Jeszcze  przed tym faktem firma

obsługująca  Park  wypowiedziała  Ośrodkowi  umowę,  motywując  to  tym  ,  że  z  rozeznania  rynku

wynika  ,  iż  zainteresowanie  tego  rodzaju  usługami  jest  nikłe,  a  koszty  związane  z  dezynfekcją

ogromne, co w konsekwencji  narazi firmę na znaczne straty finansowe. Informacje zdobyte przez

OSRiR z innych ośrodków w kraju potwierdziły fakt zupełnego zamknięcia wielu parków linowych, lub

też znaczącego ograniczenia ich funkcjonowania ( nawet parki zlokalizowane w centrach rekreacyjno-

rozrywkowych  notują  znikomą  ilość  klientów).  OSRiR  już  w  czerwcu  podjął  próby  ponownego

uruchomienia  Parku,  ogłaszając  przetarg  na  jego  obsługę  –  żadnych  zgłoszeń.   Podjęto  także

bezpośrednie rozmowy z trzema podmiotami specjalizującymi się w tego rodzaju usługach – niestety,

bez  żadnych  rezultatów.  Ogłoszono  więc  (  aktualny  do  dziś  )  otwarty  konkurs  na  prowadzenie

obiektu.  Możemy  mieć  jedynie  nadzieję,  że  szereg  działań  podjętych  przez  OSRiR  w  celu

przywrócenia funkcjonowania Parku linowego odniesie zamierzony skutek.



Barbara Oliwiecka               Kalisz 16.07.2020r. 

Radna Miasta Kalisza  

Klub Koalicji Obywatelskiej  

 

 

Interpelacja   

w sprawie parku linowego 

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

w imieniu mieszkańców naszego miasta, zwracam się z pytaniem dlaczego park linowy jest zamknięty? 

Wydaje się, że jest to jedyne miejsce rozrywki na świeżym powietrzu, które nie zostało uruchomione 

(odmrożone) po okresie pandemii. Pragnę zaznaczyć, że park linowy został wybrany w Budżecie 

Obywatelskim przez mieszkańców, co jednoznacznie świadczy o tym, że Kaliszanie potrzebują tego typu 

rozrywki. Szczególnie w  okresie wakacji, szczególnie w roku, w którym część wyjazdów została odwołana 

z uwagi na zagrożenie spowodowane koronawirusem, miasto szczególnie powinno zadbać o atrakcje na 

świeżym powietrzu.  

Sytuacja jest na tyle niezrozumiała, że na stronie internetowej miasta, park linowy wciąż 

funkcjonuje jako atrakcja turystyczna dostępna w godzinach od 11:00-19:00 przez 7 dni w tygodniu. Na 

profilu fb parku liniowego mamy jedynie lakoniczną wzmiankę „zamknięte na stałe”, co wprowadza ludzi 

w błąd.  

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:   

Jakie są przyczyny zamknięcia parku liniowego?  

Jakie są koszty otwarcia i miesięcznego  funkcjonowania parku liniowego?  

Czy zamierza Pan uruchomić park linowy?  

 

 

Z poważaniem 

Barbara Oliwiecka 

 

 

  


