
Stanowisko Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 

jednostki pomocniczej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

z dnia 7 września 2016 

w sprawie utrzymania Parku Skaryszewskiego 

 

Samorząd Mieszkańców Osiedla Kamionek obserwując stan Parku Skaryszewskiego wyraża 

wielkie zaniepokojenie. 

Obiekt ten jest od pokoleń dumą i chlubą Mieszkańców, miejscem uczęszczanym, kochanym dla 

swojego piękna – piękna przyrody, ale też piękna wyjątkowego miejskiego parku zaaranżowanego 

ręką człowieka w sposób dający obiektowi pierwsze miejsce w rankingu parków w Polsce oraz 

jedno z pierwszych w Europie.  

Nie ulega dla nas wątpliwości, że obiekt o takich walorach estetycznych powinien być zadbany w 

należyty sposób. Przed wielu laty wykonano projekt rewaloryzacji parku, który wzbudził spore 

kontrowersje i nie doczekał się finansowania. Obawy Mieszkańców wzbudził fakt, że wykonane 

prace pozbawią Park Skaryszewski charakteru starego parku, który tak bardzo kochamy, i do 

którego się przywiązaliśmy. 

Tymczasem z ogromnym smutkiem odnotowujemy fakt, że przez ostatnich kilka lat park popadł w 

wyraźne zaniedbanie, czego na pewno nikt sobie nie życzył – ani protestujący Mieszkańcy, ani 

administratorzy parku. Pomimo regularnych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez ZOM, 

stan parku jest aktualnie wręcz skandaliczny. Jak wyjaśnił nam ZOM, bierze się to z braku środków 

na postulowane przez ZOM – niezbędne -- prace.  

Miasto Stołeczne Warszawa powinno koniecznie i niezwłocznie przeznaczyć wystarczające 

środki w budżecie, w szczególności na: 

- gruntowny remont nawierzchni alei głównej i obwodowej, 

- instalację nowego oświetlenia 

- oczyszczenie oczek wodnych oraz kanałku – przy kanałkach unosi się nieprzyjemny zapach 

- demontaż ogrodzenia od strony ulicy Międzynarodowej, ponieważ istniejące ogrodzenie jest 

zdewastowane; w razie braku środków wręcz rozważyć zasadność montażu nowego ogrodzenia – 

czy jest sens odgradzać park od parku? 

- konserwację mostków, a także wodospadu – poluzowały się już nawet kamienie, 

-- uzupełnienie ubytków w drzewostanie w alejach nowymi nasadzeniami. 

-- dodatkowe środki na dokładne usunięcie wszelkich skutków czerwcowej wichury, 

-- na przeniesienie pomnika wdzięczności z głównej alei. 

Dodatkowo postulujemy dwie drobne rzeczy: 

 



-- oznakowanie znakiem ,,pomnik przyrody” pięknego starego buka – nie ulega dla nas 

wątpliwości, że buk jest pomnikiem przyrody, zagubiło się tylko jego oznakowanie; 

-- tabliczkę informacyjną przy Dębie Wolności przypominającą o tej inicjatywie i o tym, że pnie 

noszą nazwy: Waszyngton, Pułaski, Kościuszko. 

        Z wyrazami szacunku 

 
        Dorota Jankowska Lamcha 

        Przewodnicząca Rady  

Samorządu Mieszkańców 

        Osiedla Kamionek 

 

 


