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INTERPELACJA NR 287 
 
 
 Sprawując mandat radnego, składam interpelację w sprawie: 
 
 
Wyboru lokalizacji budowy wieży dla jerzyków. 
 

 

Z uwagi na rozpoczęcie prac przy wieży dla jerzyków (postawienie tablicy informacyjnej), 

jeden z mieszkańców poruszył problem: 

„Ciekawe czy pomysłodawca usytuowania wieży na placu zabaw jest świadomy uciążliwości takiego 

sąsiedztwa? Ptaki zamieszkujące wieżę oprócz niszczenia komarów załatwiają również swoje inne 

potrzeby fizjologiczne. Szkoda by było aby plac zabaw został zamieniony na wychodek dla ptaków. Nie 

jest to ani estetyczne a tym bardziej może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne. Rodzice ze swoimi 

dziećmi, przebywający na placu zabaw, nie chcą być narażeni na niespodzianki spadające z nieba. 

Taka wieża to kilkaset gniazd. W gnieździe jedna para i dodatkowo kilka młodych – razem nawet 

tysiąc ptaków. Ilość odchodów ptasich w promieniu kilku-kilkunastu metrów od wieży będzie 

przerażać, bo zapewne nikt nie pomyślał o ich sprzątaniu. Miejsce usytuowanie takiej wieży należało 

wybrać w bardziej ustronnym miejscu. 

Uciążliwość 15-20 gniazd jest taka, że na działce o powierzchni 1000m2 nie można rozłożyć 

stołu, basenu lub nawet leżaka, bo po kilku minutach już widać ślady po odchodach ptaków. Ciągle się 

mówi o psach zanieczyszczających trawniki, problemach z gołębiami i ich odchodami. Zdjęcie 

przedstawiające makietę wieży – to jest kpina. Pod wieżą nie da się wypoczywać. Zlokalizowanie 

kilkuset gniazd w miejscu publicznym to jest całkowicie irracjonalny pomysł, a teren bezpośrednio pod 

wieżą powinien być odpowiednio wydzielony, zabezpieczony i sprzątany." 

  

 Czy władze dzielnicy brały pod uwagę ten aspekt lokalizacji wieży dla jerzyków przy parku 

na Odkrytej? Czy władze dzielnicy zdają sobie sprawę z wszystkich minusów takiej lokalizacji i czy 



chęć walki z plagą komarów „bronią ekologiczną” nie spowoduje przypadkiem problemu gdzie 

indziej? 

Wybór takiej lokalizacji chyba był podyktowany tylko dostępnością terenu należącego do 

dzielnicy, ale czy dzielnicę jest stać aby plac zabaw niszczał pod odchodami ptaków? Czy nie było 

innego terenu, np. bliżej wału wiślanego lub w międzywalu? 
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