Jeszcze skromniej niż w zeszłym roku. Świątecznych
iluminacji nie będzie
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Grudzień już za pasem. Świąteczna atmosfera powoli puka do naszych drzwi i wszyscy z
utęsknieniem czekają na kolorowe choinki i światełka. W tym roku nie będzie iluminacji
świątecznej w alei KEN, ani w parku Jana Pawła II.
Jak co roku w okolicach Mikołajek pod urzędem dzielnicy stanie choinka, a ścianę ratusza od strony
ul. Ghandi przyozdobi świąteczna dekoracja. Centralny punkt Ursynowa będzie jednak w tym roku
jedynym, który rozbłyśnie w te święta. A co ze skromną iluminacją w parku im. Jana Pawła II?
Co roku na drzewach wisiały świecące sople i łańcuchy świetlne.
- W tym roku nie będzie oświetlenia świątecznego w Parku im. Jana Pawła II. Po demontażu
stwierdzono zły stan techniczny większości elementów oświetlenia świątecznego parku poinformował ratusz.
Na montaż tegorocznej choinki i dekoracji urzędu dzielnicy przeznaczono 49 tys. złotych. To kwota
zbliżona do tej z zeszłego roku.

Z roku na rok coraz skromniej
Iluminacja świąteczna na Ursynowie zawsze była skromna, ale dzielnica starała się przynajmniej
przyozdobić aleję KEN na całej długości. Niezadowoleni mieszkańcy w 2018 roku wybrali projekt

radnego Krystiana Malesy z Budżetu Obywatelskiego, który zakładał zakup efektownej iluminacji na
własność dzielnicy. Mimo to ratusz zainwestował te pieniądze ponownie w wynajęcie jednorocznej
instalacji świątecznej. Z pierwotnego pomysłu radnego nic nie wyszło, a ursynowianie znów
krytykowali skromny charakter ozdób.
- Wisi dokładnie to samo co dwa lata temu, a przecież wystrój miał być z prawdziwego zdarzenia. To
oznacza, że lepszy, ładniejszy, efektowniejszy niż ten wcześniej. Żadnej różnicy nie widać, a
chciałoby się, żeby na Ursynowie było wyjątkowo - mówili w 2019 roku mieszkańcy.
Urząd dzielnicy uznał wówczas, że zakup instalacji świątecznej przekracza możliwości budżetu i
bardziej opłaca się ją wynajmować. Z roku na rok rosną ceny wynajmu światełek, więc jest ich coraz
mniej. Jest też inny powód coraz skromniejszych akcentów bożonarodzeniowych na Ursynowie.
Wrażenie ma robić efektowna instalacja świąteczna w centrum Warszawy, która już powstaje. W
dzielnicy magia świąt ma być zaledwie zaznaczona.
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