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Szanowna Pani Przewodnicząca, 

w odpowiedzi  na  interpelację  z  14.10.2022  r.  dotyczącą  wykonania  prac  zapewniających
bezpieczeństwo  na  placu  zabaw  znajdującym  się  przy  ul.  Marii  Dąbrowskiej  w  Kaliszu
informuję, że furtki wejściowe na plac zabaw zostaną w najbliższym czasie naprawione. 

Na  placu  zabaw  znajdują  się  dwa  zestawy  zabawowe,  które  zostały  dostarczone
i zamontowane przez producenta certyfikowanych placów zabaw. W skład jednego z nich
wchodzą: wieża z dachem, schody wejściowe, linowa drabinka wejściowa, tuba przejściowa,
balkonik, zjeżdżalnia i zjeżdżalnia rurkowa. Wspomniany przez Panią element to zjeżdżalnia
rurkowa, z której dzieci mogą korzystać w sposób bezpieczny. 

Usterka,  która  dotyczy  karuzeli  dla  dzieci  niepełnosprawnych,  nie  może  zostać  usunięta
w  ramach  gwarancji  producenta.  Dlatego  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Kalisza przygotowuje postępowanie zmierzające do wyłonienia
wykonawcy, który zajmie się kompleksową naprawą karuzeli.

Ponadto informuję, że na placu nie można zamontować dodatkowej huśtawki. Ze względów
bezpieczeństwa w obrębie każdego z elementów musi zostać zachowana wolna przestrzeń,
dlatego nie ma miejsca na ustawienie kolejnego urządzenia. 

Z poważaniem

                                                                                          



Kamila Majewska Kalisz, dn. 14.10.2022 

Nr koi. . 
IIosc zai. Podpis St. p. 

-"wystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

I N T E R P E L A C J A 

z czerwca 20222 
dotyczy wykonania prac zapewniajqcych bezpieczenstwo na placu zabaw przy Bogumila i 
Barbary( obok zlobka) 

Interpelacjq w tym temacie skladalam, juz chyba dwukrotnie, od tamtego czasu zadne 
dzialania nie zostaly przez miasto podjqte, 

Przypomnq, na tym placu zabaw uszkodzone jest zamykanie furtki, co powoduje, ze teren 
ten w ktorym bawiq siq dzieci, jest odwiedzany przez zaiatwiajqce siq w piasku zwierzqta. 
Druga rzecz to konstrukcja, ktora byia wstqpnie przygotowana na zjezdzalnie, nie spelnia 
swojego zadania, gdyz zapomniano zamontowac tam slizg dla dzieci. Nie wiem jak 
dokonano odbioru placu zabaw, bez zwrocenia uwagi na ten fakt. Tym bardziej miejsce w 
ktorym powinien bye on zamontowany, jest niezabezpieczone i stanowi zagrozenie dla 
dzieci. 

Trzecia rzecz to niesprawna karuzela, mozliwe ze zablokowana przez piasek, wymaga 
przeczyszczenia, konserwacji. 
W imieniu mieszkancow kierowalam rowniez prosbq o zamontowanie dodatkowej hustawki, 
jest to najbardziej wykorzystywany element placu zabaw przez dzieci, do ktorego ustawiajq 
siq kolejki. 


