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Od marca popularne boiska przy ul. Puszczyka stały rozebrane. Ciepłe miesiące sprzyjały
sportom kontaktowym, jednak dopiero teraz miłośnicy piłki nożnej i koszykówki mogą z
nich korzystać. Dlaczego? Bo ratusz w końcu znalazł pieniądze na dokończenie remontu.
Kompleks sportowy przy ul. Puszczyka był remontowany przez wiele miesięcy. Dwa boiska - do kosza
i piłki nożnej - zostały zamknięte z uwagi na zły stan nawierzchni już na początku 2021 roku.
Mieszkańcy przez całe wakacje irytowali się, że nie mogą korzystać z boisk.
- Nie ma w okolicy żadnego boiska do koszykówki i moja irytacja sięga zenitu - a w szczególności, że
prac nad boiskiem przy Puszczyka nie ma żadnych i zero postępu w tej sprawie - mówił nam w lipcu
Bartek, miłośnik gry w kosza.
Rok temu władze Ursynowa podpisały umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, który odmówił
prac z uwagi na zbyt krótki termin realizacji. Później pojawił się drugi problem - okazało się, że
środków na remont jest za mało i prace stanęły w miejscu. Na wymianę nawierzchni boiska dzielnica
miała wtedy zaledwie 460 tys. złotych.
Ratusz wystąpił więc do władz Mazowsza o dodatkowy zastrzyk gotówki. Wniosek dzielnicy został
zaakceptowany, jednak na nieco niższą kwotę niż planowano - Mazowsze przekazało na remont
dodatkowe 150 tys. złotych.

Udało się po roku
W lutym boisko zostało przekazane Ursynowskiemu Centrum Sportu i Rekreacji. To UCSiR udało się
znaleźć firmę, która zajęła się remontem kompleksu sportowego przy ul. Puszczyka. Mimo to już w
lipcu było niemal pewne, że wakacyjny sezon dla miłośników kosza i piłki nożnej, którzy chcieliby
zagrać na Puszczyka, będzie stracony.
W grudniu udało się w końcu oddać wyremontowane boisko. Pojawiły się nowe nawierzchnie, furtki i
trybuny. Teraz kibice będą mogli obserwować mecze ze 126 nowych siedzisk.
- Bardzo popularne wśród mieszkańców boiska przy ul. Puszczyka zyskały nowe, komfortowe i
wysokiej jakości nawierzchnie. Poprzednie miały już 13 lat, więc był to najwyższy czas na ich
wymianę. Zapraszam wszystkich do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Kto wie, może to tutaj objawią
się następcy Roberta Lewandowskiego i Marcina Gortata - mówi zastępca burmistrza Piotr Zalewski.
W okresie zimowym boiska będą czynne od godz. 10:30 do zmroku. Ich remont kosztował ostatecznie
prawie 690 tys. złotych.
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