
Stanowisko  

Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 

jednostki pomocniczej m. st. Warszawy w dzielnicy Praga Południe 

z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

 
w sprawie hałasu emitowanego przez imprezy 

na Błoniach Stadionu Narodowego 

 
 

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek od lat z uwagą przygląda się 

imprezom w otoczeniu Stadionu Narodowego oraz reakcjom mieszkańców na 

zwiększoną dawkę hałasu i niedogodności. 

 

Od początku bardzo pozytywnie ocenialiśmy fakt powstania Stadionu Narodowego w 

granicach administracyjnych naszego osiedla w miejsce zdewastowanego Jarmarku 

Europa. Cieszyliśmy się na to, że Stadion będzie miejscem wielkich imprez, 

atrakcyjnych również dla naszej społeczności i pod tym względem operator obiektu 

nas nie zawiódł. 

 

Nasze obawy, które wyrażaliśmy w stanowiskach i interpelacjach ubiegłej kadencji 

skupiały się głównie na wpływie obecności wielotysięcznych tłumów, które będą 

przybywać na Kamionek - na utrudnienia transportowe, problemy z parkowaniem i 

okresowe niedogodności w przemieszczaniu się dla mieszkańców, a także na 

bezpieczeństwo dla lokalnej społeczności. 

 

Te obawy się nie potwierdziły – przestrzeń wokół stadionu, dostępność wszystkich 

środków komunikacji oraz wzorowa organizacja sprawiają, że obecność wielu tysięcy 

widzów jest praktycznie dla mieszkańców niezauważalna, poza godzinami, w których 

zamykany jest most Poniatowskiego.  

 

Niestety, zabrakło nam wyobraźni, żeby przewidzieć inne dokuczliwe skutki – biorące 

się wyłącznie z braku wyobraźni organizatorów niektórych imprez odbywających się 



pod Stadionem – a więc słynnego Orange Warsaw Festival, Międzynarodowego 

Festiwalu Fajerwerków, czy też Verva Street Racing.  

 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takiego natężenia hałasu, który uniemożliwia 

nam normalne życie, w tym sen, a także poważnie zakłóca funkcję rekreacyjno – 

wypoczynkową sąsiadujących z Błoniami Stadionu Parku Skaryszewskiego i 

Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych oraz obszaru Natura 2000 nad Wisłą. Podczas 

imprez z takim nagłośnieniem wypoczynek w tych miejscach praktycznie nie jest 

możliwy. 

 

Oczywiste jest także, że hałas o tak ekstremalnym natężeniu szkodzi też ptakom i 

zwierzętom mieszkającym na tych terenach, a także źle wpływa na nasze zwierzęta 

domowe.  

 

Dużą niedogodnością są helikoptery policyjne i telewizyjne, krążące nad Stadionem 

zwłaszcza podczas dużych wydarzeń sportowych. Zdarza się, że pojawiają się na 

wiele godzin przed wydarzeniem i krążą jeszcze po nim. Rozumiemy, że wydarzenia 

te wymagają ochrony i monitorowania z powietrza, nie godzimy się jednak na to, by 

odbywało się to kosztem zdrowia i spokoju kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, a 

także by uniemożliwiało to wypoczynek warszawiakom chcącym w tym czasie 

korzystać z parku i terenów nad Wisłą. 

 

Wyrażamy nadzieję, że dotychczasowe skargi Mieszkańców potraktowane zostaną 

poważnie i kolejnym imprezom nie będzie już towarzyszyło aż tak bardzo dokuczliwe 

nagłośnienie, a także, że w miejsce helikopterów pojawią się bezgłośne drony. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Dorota Jankowska – Lamcha 

 
Przewodnicząca Rady Samorządu 
Mieszkańców Osiedla Kamionek 

 

cc.  Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe 

       Marcin Kluś, Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe 



 


