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W  odpowiedzi  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  20  maja  2020  roku  złożoną
w związku z tragicznym wypadkiem do jakiego doszło na terenie skateparku przy ul. Wał
Piastowski  uprzejmie  informuję,  że  podzielam w  pełni  Pani  troskę  o  bezpieczeństwo  na
obiektach zarządzanych m.in. przez Miasto Kalisz.

Pragnę  także  poinformować,  że  dotychczasowy  regulamin  określający  zasady
korzystania  z  obiektu sportowego – skateparku, umieszczony był na słupie w sąsiedztwie
altanki  lecz  uległ  on  dewastacji,  więc  Miasto  Kalisz  wywiesiło  na  tablicy  od  strony
skrzyżowania  ul.  Wioślarskiej  z  ul.  Parkową  tymczasowy  regulamin  w  formacie  A3,
zawierający identyczne zalecenia i wytyczne dla korzystających z obiektu.

Niestety,  ale  bardzo  często  dochodzi  do  niszczenia  infrastruktury  w  przestrzeni
miejskiej,  a na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych do aktów wandalizmu dochodzi
niemal  każdego dnia.  W związku z tym  place zabaw oraz siłownie zewnętrzne podlegają
kontroli  podstawowej  przeprowadzanej  raz  w  roku  w  okresie  wiosennym  oraz  kontroli
regularnej  przeprowadzanej  przez  pracowników  Wydziału.  Taka  podstawowa  kontrola
przeprowadzona została na terenie wszystkich obiektów zarządzanych przez Miasto Kalisz,
w dniach  od  20 do  21 lutego  br.,  przed  udostępnieniem obiektów po okresie  zimowym,
a ostatnią kontrolę regularną przeprowadzono dniach 21 – 22 maja przed otwarciem placów
związanym  ze  zniesieniem  obostrzeń  związanych  z  panującą  epidemią.  Podczas
przeprowadzania kontroli sprawdzane są m.in. ogólny poziom bezpieczeństwa, wyposażenie,
stan fundamentów i nawierzchni, śladów rozkładu i/lub korozji.  Po każdorazowej  kontroli
lub  zgłoszeniu  zniszczenia  uruchamiana  jest  procedura  zmierzająca  do  wyłonienia
wykonawcy, który wykona niezbędne prace remontowe lub naprawcze albo dostarczy trwale
uszkodzony lub skradziony element.

Zaznaczyć  należy,  że  obiekt  skateparku  nie  jest  odpowiednim  miejscem  do
samodzielnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, w związku z czym osoby, które nie
ukończyły  12 roku  życia  mogą  z  obiektu  korzystać  wyłącznie  pod  opieką  rodziców,
opiekunów  lub  innych  przedstawicieli  ustawowych.  Nad  bezpieczeństwem  osób
korzystających z tego rodzaju obiektów sportowych oraz zachowania porządku na terenach
okolicznych pilnują także funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza w ramach prowadzonych
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patroli, których ilość została znacznie zwiększona w wyniku prowadzenia wraz z Komendą
Miejską Policji akcji „KĄT”. 

Odnosząc się do jednego z Pani Radnej postulatów dotyczącego montażu ogrodzenia
skateparku  stwierdzić  należy,  że  nie  wyeliminuje  ono  korzystania  z  obiektu  przez  osoby
nieuprawnione, gdyż jest to obiekt otwarty, dostępny pod pewnymi warunkami określonymi
w regulaminie dla większości społeczeństwa.

Bardzo ważnym elementem podnoszącym poczucie bezpieczeństwa osób, o którym
także  wspomniała  Pani  w  swoich  postulatach  jest  zainstalowanie  kamer  monitoringu
wizyjnego, który mógłby zostać wykorzystany jako urządzenie rejestrujące zdarzenia, a w
przypadku  wystąpienia  zdarzenia,  nagrany  materiał  mógłby  zostać  wykorzystany  jako
narzędzie dowodowe. Jednakże ze względu na bardzo napięty plan finansowym na rok 2020,
nie  przewidziano  środków  umożliwiających  montaż  takich  urządzeń  monitorujących  na
przedmiotowym terenie. 

W ślad  za  Pani  propozycją  zawartą  w interpelacji,  dotyczącą  organizowania  akcji
edukacyjnych zapewniam, że zostanie wystosowana stosowna prośba do Komendanta Straży
Miejskiej Kalisza o przeprowadzenie w jednostkach oświatowych akcji zachęcających dzieci
i młodzież do noszenia wyposażenia odpowiedniego do uprawianej dyscypliny sportu.

Dziękuję Pani Radnej za aktywność i zainteresowanie powyższą sprawą.
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Interpelacja 

w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w kaliskim skatepark’u  

 

 W związku z tragicznym wypadkiem i śmiercią nastolatka w kaliskim skatepark’u zwracam się  
z wnioskiem o zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z tego miejsca. Podstawowym 
dokumentem, który określa zasady bezpieczeństwa w tego typu miejscach, a także zawierający numery 
alarmowe jest regulamin korzystania z obiektu. Taki dokument powinien być wyeksponowany w widocznym 
miejscu, a jego przestrzeganie powinno być kontrolowane przez odpowiednie służby.  

 Niestety, w dniu dzisiejszym zauważyłam, że słup, na którym wcześniej znajdował się regulamin jest 
pusty. Dlatego zwracam się z wnioskiem o odpowiedź na pytania dlaczego w kaliskim skatepark’u nie ma 
wywieszonego regulaminu korzystania z obiektu i kiedy on został zdjęty? 

Jednocześnie, w imieniu swoim oraz przede wszystkim młodzieży, która spędza tam czas wnioskuję 
o ogrodzenie tego miejsca. Młodzi ludzie, którzy na co dzień korzystają ze skatepark’u alarmują, że 
notorycznie na placu przebywają małe dzieci na hulajnogach czy rowerkach, co stanowi poważne zagrożenie 
dla wszystkich. Jestem przekonana, że ogrodzenie terenu, czytelne oznakowanie, wywieszenie regulaminu 
może zmniejszyć liczbę takich incydentów.   

Na Pana ręce składam również następujące postulaty: 

- dopisanie do regulaminu konieczności noszenia na terenie skatepark’u kasku  
- zainstalowania w tym miejscu kamer monitoringu  
- zwiększenie patroli Straży Miejskiej w celu egzekwowania zapisów regulaminu  
- postawienie automatu z apteczką medyczną. Otrzymałam informację, że już w 2019 roku z takim 
wnioskiem zwrócił się do Pana Pan Kamil Rachwalski i wyraził się Pan pozytywnie o tym pomyśle.  
Po rozmowie i ustaleniach z Panem Kamilem, ponawiam ten postulat. 

Proponuję też, aby w takich miejscach jak skatepark, miasteczka rowerowe, szkoły itp. regularnie 
organizować akcje edukacyjne dla młodzieży i dzieci korzystających z roweru, hulajnogi, rolek itp.,  
uświadamiające jak ważnym elementem wyposażenia każdego sportowca jest kask.  

Tragedia, która wydarzyła się w naszym skatepark’u wstrząsnęła mieszkańcami Kalisza. Choć żadne 
działania nie przywrócą życia Dominikowi, ani nie umniejszą bólu jego bliskim, należy się w tej chwili 
zastanowić jak można zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Zwracam uwagę, że to sportowcy, na 
co dzień korzystający ze skatepark’u znają najlepiej to miejsce i warto z nimi konsultować wszelkie pomysły 
dotyczące zmian i rozwoju tego miejsca 

Zwracam się też z wnioskiem o sprawdzenie czy wszystkie place zabaw, miasteczka rowerowe  

w mieście itp. mają wywieszone regulaminy, oraz czy ich zapisy są wystarczające klarowne i czytelne. Proszę 

też o informację, czy wszystkie tego typu obiekty przeszły w tym roku kontrolę bezpieczeństwa.  

 

       Z poważaniem  

                                Barbara Oliwiecka  


