Budynek z pocztą przy Belgradzkiej do wyburzenia! Co tam
powstanie?
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Spółdzielnia “Wyżyny” zamierza wyburzyć budynek poczty przy ul. Belgradzkiej, a w jego
miejscu postawić wielopiętrowy blok mieszkalny. Na czas budowy usługi pocztowe mogą
być przeniesione do Natolińskiego Ośrodka Kultury. Stanie się to najwcześniej jesienią zapowiada spółdzielnia.
W marcu mieszkańcy “Wyżyn” zaczęli dostawać ulotki informujące, że spółdzielnia bez konsultacji
społecznych zamierza zlikwidować pocztę przy ul. Belgradzkiej 42 oraz Natoliński Ośrodek Kultury.
W miejsce poczty władze spółdzielni chcą koniecznie wybudować wielopiętrowy budynek
mieszkalny!!! Już dziś nie ma gdzie parkować. Pojazdy budowlane, hałas i pył. Zamiast
rewitalizować stare bloki, chcą zasłaniać je nowymi. Zagęszczając i pogarszając warunki
życia obecnych mieszkańców.
- głosi ulotka.
Można w niej przeczytać, że pomysłodawcą tych zmian jest Andrzej Grad z zarządu ”Wyżyn”. W
rozmowie z nami potwierdza plany spółdzielni, co do budynku poczty, zastrzegając, że wszystko jest
jeszcze w sferze planów i koncepcji.

- Ze względu na bardzo wysokie koszty i nieopłacalność remontu powstał pomysł wyburzenia tego
budynku i postawienia w jego miejscu ośmiopiętrowego bloku mieszkalnego, w którym na dwóch
kondygnacjach będzie poczta - mówi Andrzej Grad, członek zarządu spółdzielni "Wyżyny".

Mieszkania z garażem
Na podstawie uzyskanych z ratusza warunków zabudowy spółdzielnia zaplanowała w nowym
budynku 39 mieszkań oraz 65 miejsc postojowych (54 w garażu podziemnym i 11 na zewnątrz) oraz
18 stojaków na rowery. Władze “Wyżyn” od 1 marca mają już pozwolenie dzielnicy na wyburzenie
budynku przy Belgradzkiej 42, ale kiedy faktycznie to nastąpi? Tego jeszcze nie wiadomo.
Działająca tam przychodnia Medical Center powoli zaczyna przenosić swoją działalność do
sąsiedniego bloku, przy Belgradzkiej 48.
- Rehabilitacja pod nowym adresem ruszy już 17 kwietnia. Lekarze specjaliści i POZ będą
przenoszeni sukcesywnie może nawet do końca czerwca. Nadal będzie działał punkt szczepień
przeciw Covid-19 - słyszymy w Medical Center.
Punkt, według zapewnień spółdzielni, nie zostanie zamknięty przed końcem wakacji. A to oznacza, że
do tego czasu również los poczty jest niezagrożony. A co potem?
- Na czas budowy zostanie ona przeniesiona. Jesteśmy w trakcie rozmów z Pocztą Polską. Są dwie
opcje, albo do kontenera, bądź na parter NOK-u - wyjaśnia Andrzej Grad.

NOK zostaje
I tak dochodzimy do kolejnego fragmentu ulotki, którą ktoś kolportuje wśród mieszkańców “Wyżyn”.
Kolejnym kuriozalnym pomysłem jest likwidacja NOK-u. Wielu z nas się tam wychowało.
Posyłamy tam swoje dzieci, by nie tkwiły przed komputerami. Uczą się tam języków,
tańca i śpiewu. Nasi seniorzy mają grupy zainteresowań, gimnastykę koncerty. Nie
siedzą samotnie w domach. W miejsce kultury wejdzie na nasze osiedle patologia i
wandalizm. Osiedla zamienią się w sypialnie
- pisze nieznany autor.
Spółdzielnia kategorycznie zaprzecza, że NOK zostanie zlikwidowany. - Nawet jeśli na parterze przez
jakiś czas będzie tam poczta, która mieszkańcom jest bardzo potrzebna, to są też inne pomieszczenia
i żadne zajęcia nie są zagrożone - zapewnia Grad.
Prace rozbiórkowe pawilonu przy Belgradzkiej możliwe będą najwcześniej jesienią. Do wybudowania
nowego bloku spółdzielnia potrzebować będzie pozwolenia urzędowego. Jeszcze o nie nie wystąpiła.
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