Park Cichociemnych w końcu ruszy? Urzędnicy wybrali
wykonawcę
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Ciągłe przekładanie terminów, braki w budżecie mimo dofinansowania i pomniejszony
zakres robót, ale w końcu wszystko wychodzi na prostą. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
wybrał firmę, która zbuduje park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wokół Górki
Kazurki.
Park miał być gotowy tego lata. Jednak w połowie lipca urzędnicy dopiero otworzyli koperty z
ofertami na jego wykonanie. Pojawiły się wówczas wątpliwości, czy park w ogóle powstanie. Zarząd
Zieleni na inwestycję planował przeznaczyć niecałe 4 mln złotych z dofinansowania z Unii
Europejskiej. Tymczasem najniższa oferta opiewała na blisko dwukrotnie wyższą kwotę.

Miasto na ratunek
W międzyczasie miejskiej zieleni udało się uzyskać dodatkowe pieniądze - ponad 5 mln zł - z budżetu
miasta. To pozwoliło na wybranie wykonawcy parku - została nim firma AG-Complex, która wybuduje
park za blisko 8 mln złotych. A co dokładnie się w nim znajdzie?
- W parku powstaną nowe place zabaw, alejki, mała architektura, zostanie posadzonych ok. 300
drzew i 5 tys. m2 krzewów. Zachowamy również miejsce na aktywności sportowe, które już
wcześniej upodobali sobie mieszkańcy. W parku pragniemy stworzyć atrakcyjną, zieloną przestrzeń
dla wszystkich jego użytkowników - mówi Adam Przegaliński z ZZW.

Miało być o wiele więcej. Już przed przetargiem Zarząd Zieleni wiedział, że nie stać go na wszystkie
zaplanowane atrakcje. Dlatego zamówienie podstawowe zostało okrojone tylko do kwestii objętych
dofinansowaniem z Unii - jak właśnie alejki, place zabaw czy nasadzenia - i tylko one będą
realizowane. Wychodzi więc na to, że zapłacimy 2 razy więcej za coś, co miało kosztować pierwotne
4 mln.

Miały być fajerwerki, będą co najwyżej świeczki
Czy w takim razie takie zapowiadane atrakcje jak platforma widokowa, pawilon, schody terenowe,
serpentyna oraz pomnik nie powstaną? Wszystko na to wskazuje. W przetargu zostały oznaczone
jedynie jako opcja. Ich wykonanie firma AG-Complex wyceniła na 5,2 mln złotych. W budżecie na
budowę parku zostało natomiast 1,5 mln złotych. I nie zanosi się na kolejne dofinasowania.
- ZZW nie wystąpił o środki na realizację dodatkowych elementów w parku. Należy wspomnieć, że
realizujemy jednocześnie kilka dużych inwestycji w stołecznych parkach oraz wiele mniejszych
inwestycji. W związku z tym nasza jednostka musi racjonalnie i oszczędnie gospodarować środkami
finansowymi m.st. Warszawy - przekonuje Przegaliński.
Być może w przyszłości pojawią się pieniądze na budowę reszty atrakcji w parku Cichociemnych. W
planach znajdowało się jeszcze kompleksowe zagospodarowanie terenu - na to ZZW brakowało 11
mln złotych. Pewniejszy wydaje się termin rozpoczęcia prac. Te mają ruszyć jeszcze w tym kwartale.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie - np. pandemia, jak to miało miejsce rok temu - park powinien być
gotowy w grudniu 2022 roku. Opóźniony, okrojony i o wiele droższy niż zakładano, ale gotowy.
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