Burmistrz strollował premiera Morawieckiego. "Dziękuję za
zaproszenie, nie dotarło"
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Burmistrz Ursynowa strollował w sieci premiera Mateusza Morawieckiego. Podziękował
za... zaproszenie na otwarcie tunelu POW, którego nie było i zadedykował szefowi rządu
specjalną piosenkę.
Z wielką pompą, lejącą się propagandą i transmisją w rządowej telewizji otwierano w poniedziałek
na Ursynowie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Premier Morawiecki pękał z dumy. Mówił o
łączeniu Polski wschodniej i zachodniej. Stwierdził, że tunel powstał "dzięki naprawionemu
budżetowi Polski"
- Ta inwestycja to wartość ponad 4,5 mld złotych. Dawniej byłoby jasne, że większość z tych środków
pochodzi z funduszów europejskich. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że większość, 2/3 tych środków,
pochodzi z budżetu państwa polskiego. To coś, co daje dobrą perspektywę na przyszłość - stwierdził
premier.
Mocno przesadził. W rzeczywistości 43 proc. kosztów budżetu ursynowskiego odcinka POW pokryła
Unia Europejska.
Przemówienie premiera, który chwalił się nie tylko tunelem, ale też tarczą antyinflacyjną i
obniżeniem cen paliw od poniedziałku, rządowa telewizja TVP INFO transmitowała, komentując je
czerwonym paskiem o treści: "Kolejne ogromne inwestycje rządowe w infrastrukturę drogową".

Tunel przebiega przez południową część stolicy, ale na uroczystość nie zaproszono prezydenta
Warszawy Rafała Trzaskowskiego. A przecież budowa wymagała współpracy z miastem, mieszkańcy
Ursynowa przez cztery lata bezpośrednio odczuwali jej uciążliwości. Z ust premiera nie padło ani
jedno słowo na ten temat.
Rzecznik rządu Piotr Muller tak tłumaczył brak zaproszenia dla władz Warszawy. - To jest
inwestycja, która jest nadzorowana i realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad i to ona jest realizatorem tego przedsięwzięcia, a nie miasto stołeczne Warszawa.

Burmistrz: Przypominamy się w sprawie filtrów
Jeszcze przed uroczystością otwarcia tunelu POW głos w temacie tej inwestycji zabrał burmistrz
Ursynowa Robert Kempa. Wrzucił do sieci filmik, na którym strollował premiera. Opatrzył go
komentarzem: "Kilka słów do premiera, który ponownie będzie przypisywał swojej administracji
"sukces" budowy tunelu POW."
- Szanowny panie premierze dziękuję za zaproszenie na otwarcie tunelu. Zaproszenie nie dotarło, ale
serdecznie dziękuję - zagaił burmistrz.
W dalszych słowach burmistrz cieszy się, że prace nad POW dobiegły końca, co prawda z
półtorarocznym opóźnieniem, ale dzięki obwodnicy jest nadzieja, że "nie będziemy stać w korkach na
Ursynowie". Te cztery lata to był ciężki czas dla mieszkańców. Szef zarządu dzielnicy przypomniał,
że inwestycję rozpoczęli poprzednicy rządu PiS.
- Przetarg na budowę warszawskiego odcinka POW został ogłoszony w 2013 roku, a podpisanie
umowy na realizację nastąpiło w 2015 - stwierdził Kempa.
Opóźnienia w budowie spowodowały, że dzielnica Ursynów musiała zmienić swoje plany dotyczące
budowy parku linearnego nad tunelem, bo terenem zarządza wciąż GDDKiA. Na koniec burmistrz
zaapelował o filtry spalin.

- Przypominamy się w temacie filtrów, które obiecywali zarówno Patryk Jaki w kampanii w 2018
roku, jaki i minister Adamczyk. Trzymamy za słowo, że filtry powstaną. One są bardzo ważne dla
zdrowia mieszkańców Ursynowa. Z góry dziękuję! - powiedział burmistrz.
Na koniec strollował premiera piosenką, która towarzyszy zdjęciom ukończonej inwestycji. To "Come
out" Elli You Meir, która opowiada o niepotrzebnym dzieleniu ludzi, o połamanych skrzydłach, o
walce o wolność i pragnieniu wolności. W pierwszych słowa zachęca jednak do jedności i
współpracy. "Ile czasu zajmie ci, by dostrzec, że jest tu miejsce dla nas obu?" - śpiewa artystka.
Otwarcie tunelu POW
Kilka słów do premiera, który ponownie będzie przypisywał swojej administracji "sukces"
budowy tunelu POW .... Przy okazji przypominam, że czekamy na obiecane filtry ❗
Muzyka na koniec z taką delikatną dedykacją
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