Największy plac zabaw zamknięty! Wreszcie rusza remont
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Ruszył remont nawierzchni placu zabaw na Olkówku - największego i najpopularniejszego
miejsca dla dzieci w naszej dzielnicy. Od dziś plac jest zamknięty, dzielnica obiecuje, że
remont zakończy się najpóźniej 11 sierpnia.
Ursynowskie “Dinozaury” w parku im. Kozłowskiego od lat czekają na gruntowny remont.
Nawierzchnia tego popularnego, nie tylko wśród dzieci z naszej dzielnicy, placu zabaw usiana jest
dziurami. Do tej pory naprawy doczekała się tylko część przeznaczona dla najmłodszych dzieci. W
ubiegłym roku zdemontowane zostało ponad 500 m2 starej wykładziny wykonanej z poliuretanu. Na
jej miejsce pojawiły się 264 m2 nowej, wykonanej z tego samego materiału. Na pozostałej części
został wysypany piach.
Tymczasem nawierzchnia na ponad pięć razy większej części placu dla starszych dzieci, gdzie
znajduje się wiele urządzeń do zabawy, woła o pomstę do nieba.

"Dziecko może rozbić sobie głowę"
Opiekunów najbardziej niepokoiły ubytki przy huśtawkach, zjeżdżalniach, drabinkach - wszędzie tam,
gdzie dzieci są najbardziej narażone na upadek. Tym bardziej, że te starsze dużo biegają, są bardzo
aktywne
- Obszerne i głębokie wyrwy to nie tylko zagrożenie dla maluszka. Każde dziecko może się łatwo

przewrócić i uderzyć o jedno z urządzeń. Może rozbić sobie głowę. Tak nie powinno być - mówiła
nam w marcu pani Hanna, która przychodzi na plac zabaw z wnuczkiem Antosiem.
- Jestem tu z córką pierwszy raz. Stan techniczny placu pozostawia wiele do życzenia. Na pewno w
najgorszym stanie jest nawierzchnia. Tego akurat się nie spodziewałam. Widok dziur bardzo mnie
zaskoczył - dodawała pani Anna.
Nawierzchnia placu zabaw wreszcie idzie do remontu. Przeprowadzi go dzielnica w ramach projektu
z Budżetu Obywatelskiego na 2021, którego autorką jest radna Magdalena Rogozińska. Prace będą
kosztowały prawie 600 tys. złotych, a więc mniej niż zakładano. Firma, która zwyciężyła w przetargu
zaproponowała niższą stawkę.

Może będzie szybciej
Dlaczego remont rusza dopiero teraz, gdy zbliżają się wakację, a pogoda sprzyja przebywaniu dzieci
na wolnym powietrzu? Do marca trwało projektowanie, a pod koniec miesiąca ogłoszono przetarg,
ale jego rozstrzygnięcie przeciągnęło się do końca maja. Rywalizacja była ostra - chętnych było 16
firm.
- Będziemy na bieżąco monitorować przebieg prac i dążyć do tego, aby zakończyły się przed
terminem wynikającym z umowy. Najważniejsze jest to, że dzieci będą mogły bawić się na nowej,
czystej i bezpieczniej nawierzchni – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Ratusz zachęca najmłodszych i ich rodziców do korzystania z innych placów zabaw znajdujących się
w okolicy: przy Kopie Cwila, w parku Jana Pawła II czy przy ul. Bacewiczówny, po drugiej stronie alei
KEN.
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