Radny J. Wrona – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na prośbę mieszkańców dzielnic
peryferyjnych naszego miasta, proszono mnie właśnie, ci mieszkańcy mnie
prosili o to, żeby tutaj jakby z naszej trybuny tutaj Rady Miasta zwrócić się
z apelem do niektórych, bo na pewno są to nieliczni mieszkańcy naszego miasta,
żeby zaprzestali dokarmiania dzików, bo niestety takie zjawisko jest przez tych,
którzy prosili mnie o to, żeby się z tym apelem zwrócić, jest obserwowane.
A szczególnie jest to ważne dlatego, że w ostatnim okresie czasu obserwujemy
nasilone tutaj wizyty watah dzikich zwierząt m.in. też tutaj taki przypadek był
w nocy z 25/26 listopada br. – wataha dzików zryła pobocze ul. Hubalczyków
na os. Stawki i tez w innych częściach miasta obserwuje się. Tutaj też mój głos
w tej sprawie nie jest pierwszy i to jest jak gdyby pierwszy aspekt, żeby
zrezygnować, żeby po prostu osoby nie dokarmiały tych dzików, dlatego,
że w ten sposób nęcą je do tego, by nas odwiedzały te zwierzęta. A po drugie,
też należałoby się zwrócić z prośbą do kół łowieckich, dlatego, że koła
łowieckie prowadzą chociażby np. dokarmianie różnych zwierząt, żeby tez tutaj
opracować sposób odciągnięcia tych dzików od naszego miasta. Bo przecież
można spróbować przemyśleć tutaj takie ustawienie różnego rodzaju tych
karmników, żeby te dziki mogły właśnie w tamtym kierunku. A to jest jedna
z metod i myślę, ze jedna z metod chyba najtańszych, żeby osiągnąć ten cel.
Dlatego, ze to właśnie nasilone zjawisko, bo to przecież nie ja pierwszy tutaj
wypowiadam się w tej sprawie, bo na tej naszej sali też już te głosy padały,
powoduje, że wielu mieszkańców czuje strach właśnie o bezpieczeństwo.
Wiemy, że dzikie zwierzęta, jeżeli są przestraszone, bądź mogą być ranne, mogą
być spłoszone, to wtedy są nieobliczalne i z tego powodu tworzy się tutaj
poczucie zagrożenia. I to jest jedna z metod. Natomiast być może, można by się
zastanowić tutaj nad rozwiązaniami innymi, bardziej radykalnymi. Tak, że
generalnie jest temat do przeanalizowania przez różne i stowarzyszenia – myślę
tu o kołach łowieckich – ale i instytucje, jak by niemalże „w zarodku” jeszcze
zaradzić i zmienić tutaj ten trend, który w tej chwili narasta. Dziękuję za uwagę.

