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Pani
Agnieszka Konieczna
Radna 
Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 11 sierpnia 2021 roku uprzejmie informuję, że  w sierpniu br.
zlecono osobie posiadającej uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej przeprowadzenie
kontroli stanu technicznego oraz poziomu bezpieczeństwa urządzeń do ćwiczeń znajdujących się na
ścieżce zdrowia na terenie lasu komunalnego w Wolicy. Wyniki przeprowadzonej kontroli stanowić
będą podstawę do podjęcia dalszych działań.

W obrębie ścieżki zdrowia ustawione są dwa kosze na odpady. W każdy poniedziałek i piątek trasa jest
sprzątana,  a  siedziska  ławek  są  czyszczone.  Pracownik  dokonuje  również  wizualnej  oceny  stanu
urządzeń  przeznaczonych  do  ćwiczeń.  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska
Urzędu Miasta Kalisza rozważy ustawienie dodatkowych koszy wzdłuż ścieżki. 

Wskazane przez Panią szałasy zostały ustawione przez bawiące się dzieci. Zwracano na nie uwagę
podczas  czynności  kontrolno-rozpoznawczych  przeprowadzonych  przez  Komendę  Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w dniu 27 maja 2021 r., jednak nie stwierdzono zagrożenia.

W kwestii uszkodzonych tablic informuję, że większość zniszczeń wynika z aktów wandalizmu. Jeśli
zostają  ujawnione  w wyniku  kontroli  lub  wydział  otrzymuje  zgłoszenie  w tej  sprawie,  wówczas
zniszczone bądź uszkodzone elementy są naprawiane albo zostają zastąpione nowymi. W ostatnim
czasie wymieniono kilka uszkodzonych tablic z instrukcjami do ćwiczeń.

Zapewniam, że Wydział Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska dokłada wszelkich starań,
aby las w Wolicy był miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla osób z niego korzystających. Zakres
prac  zlecanych  pracownikowi  gospodarczemu do  wykonania  na  terenie  lasu  komunalnego
w  Wolicy  obejmuje:  wykonywanie  prac  porządkowych  polegających  na  zbieraniu  nieczystości
z  terenu  lasu  (drogi,  ścieżki  leśne,  ścieżka  zdrowia  i  parking  leśny),  wykonywanie  leśnych  prac
pielęgnacyjnych, utrzymanie porządku w obrębie ścian lasu oraz dróg leśnych (łącznie z ich naprawą),
zabezpieczenie  wjazdów  do  lasu,  prowadzenie  obserwacji  leśnych  mające  na  celu  ochronę
drzewostanu  przed  szkodnikami,  wykonywanie  prac  ochronnych,  przeciwpożarowych  oraz
podejmowanie  działań  zapobiegawczych  w  przypadku  zagrożenia  zaistniałego  w  lesie  (wywroty,
złomy, osunięcie się drzew niebezpiecznych), bieżąca konserwacja elementów małej architektury oraz
utrzymanie w czystości ścieżki zdrowia, łącznie z naprawą wyposażenia ścieżki.

Dziękuję za zainteresowanie.
Z wyrazami szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza




