Głucha cisza o wielkim projekcie. Dlaczego ratusz chciał
ukryć komisję ws. Parku nad POW?
data aktualizacji: 2021.02.17

Co się dzieje w sprawie obiecywanego od lat Parku nad POW? Tego właśnie radni i
mieszkańcy mają się dowiedzieć dziś po południu. Tematem zajmie się bowiem jedna z
komisji ursynowskiej rady. Na stronach urzędu dzielnicy trudno jednak szukać
jakiejkolwiek informacji na ten temat. Dlaczego ratusz nie chce się chwalić, tym co udało
się zrobić w sprawie parku?
Kalendarium publikowane na stronie internetowej urzędu dzielnicy zawiera najważniejsze
dzielnicowe wydarzenia, w tym wszystkie posiedzenia komisji. Ostatnio na stronach ratusza możemy
też czytać o nowych inwestycjach czy programie 500+. Tym bardziej więc dziwi kompletny brak
informacji o zapowiadanym od dawna, bardzo ważnym posiedzeniu komisji w sprawie Parku nad
POW. Podczas, gdy zapowiedzi innych, mniej interesujących posiedzeń, znajdują się w spisie
zapowiedzi.
Na park nad tunelem Połudnowej Obwodnicy Warszawy mieszkańcy czekają od lat. Miasto ma
koncepcję z 2016 roku wypracowaną z szerokim udziałem mieszkańców. Unikalny park linearny ma
mieć długość ponad 2 km, a oprócz zieleni mają się tam pojawić obiekty sportowo-rekreacyjne, scena
kulturalna czy bazarek. Radni miejscy wpisali budowę parku do planów, przeznaczając pierwsze 10
mln złotych.
Do realizacji inwestycji został wyznaczony Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. Co już zrobił, a co

planuje? O tym wciąż niewiele wiadomo. Głośno natomiast było o tym, czego nie zrobiono - m.in.
przespano uzgodnienia w sprawie ścieżek rowerowych, nie dogadano się z Astaldi w sprawie
podszykowania przez wykonawcę POW terenu pod przyszły park.

Przeoczenie czy celowe działanie?
Dziś na posiedzeniu ursynowskiej Komisji Architektury i Ochrony Środowiska urzędnicy będą mieli
okazję wytłumaczyć się z zaniedbań, ale też pochwalić tym, co udało się zrobić. Obrady zwołał jej
przewodniczący Krystian Malesa (KO), m.in. na życzenie wiele zainteresowanych sprawą
mieszkańców.
Brak jakiejkolwiek informacji o transmisji tego wydarzenia jest zaskakujący. Dzielnica opublikowała
informację dopiero po tym, gdy zapytaliśmy o to przewodniczącego komisji.
- Też jestem zaskoczony i dopilnuję, aby wiadomość o obradach została niezwłocznie opublikowana powiedział Krystian Malesa, radny koalicji Obywatelskiej.
Rzeczywiście kilka minut potem informacja została upubliczniona - na stronach urzędu dzielnicy oraz
w portalach społecznościowych.
- Temat jest bardzo ważny. Od wielu miesięcy upominamy się o informacje. Obiecywano nam takie
spotkanie już od listopada ubiegłego roku. Chcemy rzetelnych informacji. Zastanawia mnie dlaczego
komisję zaplanowano nie w czwartek, ale w Środę Popielcową. Po drugie dzielnica, która słabo radzi
sobie z komunikacją, nie ma chyba czego komunikować i stąd cała sytuacja - dodaje z kolei
opozycyjny radny Maciej Antosiuk z Projektu Ursynów, który często porusza w swojej pracy wątek
parku nad POW.
Komisja w sprawie Parku nad POW rozpoczyna się w środę, 17 lutego o 18:00. Obrady będą
transmitowane na kanale You Tube. Można przekazać radnym pytania na adres:
ursynow.zor@um.warszawa.pl
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