Mieszkańcy mają dość i żądają reakcji władz dzielnicy.
Uciążliwa budowa "Zakątka Cybisa"
data aktualizacji: 2021.02.22

Mieszkańcy bloków przy ul. Dunikowskiego mają dość budowy nowego osiedla i wysyłają
petycję do burmistrza. - Deweloper zastawia auta, smrodzi zostawionymi na chodzie
samochodami, niszczy ulicę - przekonują wykończeni tą inwestycją sąsiedzi.
Trwająca od lat z perturbacjami budowa osiedla „Zakątek Cybisa” jest dla mieszkańców pobliskich
bloków wielkim utrapieniem. Z utęsknieniem czekają na koniec budowy, która ich zdaniem w ogóle
nie powinna się rozpocząć.
- Były obietnice, że to będzie mniejsze. Przyjeżdżała tutaj sama Hanna Gronkiewicz-Waltz i to
obiecywała. Pojawił się jednak nowy inwestor, nowy projekt i jest tak, jak jest – przypomina pani
Lidia. - Ta budowa trwa już 5 lat. Wcześniej było tu pięknie. Teraz zabudowują każdy kawałek
zielonego terenu – dodaje pani Krystyna.
- Chcemy normalnie funkcjonować, ale się po prostu nie da. Dlatego postanowiliśmy napisać petycję
– mówi pan Tadeusz.
Jak twierdzi, mieszkańcy bloku przy Dunikowskiego 8 są budową osiedla zwyczajnie poszkodowani.
W petycji do burmistrza Roberta Kempy wskazują na szereg zaniedbań ze strony miasta, a także
nieprawidłowe zachowania pracowników firmy Profbud, która zajmuje się budową osiedla. Jednym z
nich jest zastawianie i tak już ciasnych uliczek.

- Parkują w bocznych alejkach, czekając na wjazd, i nie da się przejść. Kiedyś stała tu śmieciarka, w
tym samym czasie z budowy wyjeżdżała ciężarówka. Kierowca zaczął trąbić na śmieciarkę, więc
zapukałam do niego, żeby zwrócić mu uwagę. O mało mnie nie pobił – opowiada pani Maria.
Chodzi o drogę między ul. Arctowskiego a blokiem przy Dunikowskiego 8 oraz małe uliczki od niej
odchodzące. Są to drogi osiedlowe i według mieszkańców pojazdy ciężarowe nie powinny się nimi w
ogóle poruszać.
- Jako inwestor posiadamy tytuł prawny do korzystania z drogi od ul. Barwnej do wjazdu na budowę.
Spółka posiada także zatwierdzony i wdrożony projekt czasowej organizacji ruchu. Wspomniane
dokumenty uprawniają pojazdy budowy do poruszania się tą drogą – przekonuje Patrycja
Świentczak, rzecznik firmy Profbud.
Urzędnicy pozwolili więc deweloperowi na tymczasowe utrudnienia.

Jeżdżą i niszczą
Mieszkańcy zwracają także uwagę na pogarszający się stan tej drogi właśnie z powodu zbyt ciężkich
pojazdów. Dlatego chcą, aby została wyremontowana zarówno część należąca do miasta jak i część
należąca do SMB „Jary”. Tą drugą pojazdy budowy mogą się poruszać od stycznia tego roku.
- Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę droga znajdująca się przy ul. Barwnej, na odcinku
drogi publicznej, zostanie przez spółkę wyremontowana – zaznacza rzecznik Profbud.
- Została sporządzona inwentaryzacja stanu jakości drogi wewnętrznej SMB „Jary” zlokalizowanej
przy ul. Romera w Warszawie. W myśl porozumienia, jeśli po zakończeniu prac prowadzonych przez
spółkę Profbud Ursynów 1 wykazane zostanie, że doszło do uszkodzenia drogi, firma zobowiązana
jest do jej naprawienia – dodaje.

Problemem pozostaje również oczekiwanie na wjazd na budowę na włączonym silniku. Według
Świentczak kierowcy są poinstruowani, by je wyłączać. Wyjątkiem są jedynie betoniarki.

- Rozumiem, że te betoniarki są włączone i tu parkują. Kiedy jedna skończy wylewać beton, zaraz
musi wjechać następna – podkreśla pani Lidia. Część mieszkańców przekonuje, że włączona stoi
także reszta pojazdów. W ten sposób niepotrzebnie produkują dodatkowe spaliny.
- Przepisy o ruchu drogowym jasno określają czas pracy silnika w czasie postoju (wynosi on 1 min.).
W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy wzywać służby do tego przeznaczone, czyli straż
miejską lub policję – stwierdza Kamila Terpiał, rzecznik urzędu dzielnicy.

"Nie ma gdzie parkować"
Mieszkańcy twierdzą jednak, że straż miejska w ogóle nie reaguje na to, co dzieje się w rejonie
budowy. I to nie tylko w sprawie postoju na włączonym silniku.
- Pracownicy budowy parkują, jak chcą. Proszę bardzo, tutaj przesunięta donica i samochód
zaparkowany na trawniku. Dzwoniłam dzisiaj rano na straż miejską i do tej pory nikt się nie pojawił –
mówi pani Maria.
Miejsc parkingowych brakuje już nawet pracownikom. Dlatego autorzy petycji chcieliby, aby urząd je
zabezpieczył. Dzięki temu służyłyby one tylko mieszkańcom osiedla.
- Skończy się budowa i inwestor swoje miejsca zabezpieczy. Nasze zabezpieczone nie są – przekonuje
pan Tadeusz.
Jak przekazuje Kamila Terpiał z dzielnicy, "miejsca te są ogólnodostępne, co oznacza, że każdy może
na nich parkować". Wobec tego planów na ich zabezpieczenie, np. składanymi zaporami, nie ma. Nie
ma także planów na uruchomienie osiedlowego monitoringu, o który proszą mieszkańcy. Zwracają
uwagę, że na osiedlu dochodzi do aktów wandalizmu, m.in. dewastacji zaparkowanych w pobliżu aut.
Rzecznik urzędu stwierdza, że do ratusza nie dotarły żadne zgłoszenia w tej sprawie. Ponadto blok
przy Dunikowskiego 8 nie leży na terenie należącym do miasta. Leżą natomiast miejsca parkingowe,
na których samochody te stoją.

Mieszkańcy poruszają również kwestie osiedlowego oświetlenia. To nie do końca działa tak, jak
powinno.
- Chyba zepsuł się jakiś sterownik w centrali, bo latarnie świeciły w dzień, a w nocy gasły – mówi
pani Lidia. - Non stop się psują te latarnie. Jedną to nawet w ogóle usunęli – dodaje pani Maria.
Urząd usterki naprawił. Obiecuje także wymianę oświetlenia na nowe. 21 starych latarni zastąpią
nowe. Zająć tym ma się spółka Profbud w ramach budowy „Zakątku Cybisa”.
Część próśb mieszkańców bloku przy Dunikowskiego 8 zostanie spełniona. Muszą po prostu
poczekać. Tyle że po tylu latach czekania mają już dość. Koniec budowy przewidywany jest na
pierwszy kwartał przyszłego roku.
Deweloper twierdzi, że zdaje sobie sprawę z niedogodności, jakie wywołują prace przy "Zakątku
Cybisa". Stąd obietnice naprawy drogi i remontu oświetlenia. Jednak, jak twierdzą mieszkańcy,
otrzymali oni już tyle obietnic, że w żadną już nie wierzą. Czekają na to, aż trwająca już ponad 5 lat
budowa osiedla wciśniętego na siłę między istniejące bloki się wreszcie zakończy.
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