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        Pan Marek Piwowarski 
        Dyrektor Zarządu Zieleni 
        m. st. Warszawy 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

mijają już prawie dwa lata od czasu złożenia  wniosku o poszanowanie ciszy i spokoju w 
zabytkowym parku przez koalicję ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”, której Samorząd 
Mieszkańców Kamionka jest jednym z inicjatorów. 

Ponad pół roku mija od zakończenia konsultacji, na które naciskała strona miejska, a które 
potwierdziły poparcie mieszkańców dla postulatów koalicji – zamówiony przez m. st. Warszawa 
raport jednoznacznie stwierdza, że mieszkańcy chcą się cieszyć parkiem jako atrakcją samą w 
sobie zażywając w nim odpoczynku wśród przyrody. 

Z przejściem Parku Skaryszewskiego pod opiekę Zarządu Zieleni wiązaliśmy wielkie nadzieje. Z 
zadowoleniem przyjęliśmy instalację słupków ograniczających ruch w parku. Cieszy nas także 
przystąpienie do prac przywracających parkowi dawną świetność w duchu oryginalnego 
projektu Franciszka Szaniora i Leona Danielewicza. Pragniemy za to podziękować. 

Niestety, z żalem stwierdzamy, że w kwestiach najważniejszych, jak sceny, hałas, bramy 
pneumatyczne, natężenie imprez i liczba uczestników strona miejska nadal dystansuje się od 
propozycji koalicji. Po wielu spotkaniach przy wspólnym stole Zarząd Zieleni po raz kolejny 
przedstawił wersję zasad organizacji imprez, która zakłada rozwiązania sprzeczne z wynikiem 
konsultacji społecznych. Tymczasem z dotychczasowych rozmów wynika, że nie ma właściwie 
skutecznych narzędzi do egzekwowania żadnych ustalonych ograniczeń, w tym 
najważniejszych - w zakresie hałasu. Mimo to nie rezygnują Państwo z organizowania 
wydarzeń w Parku Skaryszewskim, a koncentrują się na ustaleniu zasad, których trudno będzie 
przestrzegać. 

W związku z tym powstaje pytanie, czy w ogóle Zarząd Zieleni uznaje wynik konsultacji 
społecznych i zamierza go respektować? 

Pragniemy dodatkowo zwrócić Państwa uwagę na fakt, który naszym zdaniem nie wybrzmiewał 
dostatecznie mocno w rozmowach z koalicją. Przez ostatnie dwa lata coraz intensywniej 
wykorzystywane jest na imprezy plenerowe otoczenie parku. Na położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie błoniach stadionu gości coraz więcej imprez. Na terenie K.S. Drukarz, który 



powiększył się o nowe boisko, w sezonie nieustannie odbywają się mecze, a także łucznicze i 
kajakowe wydarzenia sportowe. Błonia Elekcyjne pozostają pod opieką Urzędu Dzielnicy Praga 
Południe i w ciągu ostatnich dwóch lat stały się ulubionym miejscem dzielnicowych wydarzeń 
plenerowych. Parkowa muszla koncertowa ma mieć niebawem zadaszenie, co pozwoli na jej 
częstsze wykorzystywanie, także w niepogodę i w chłodniejszych porach roku.  

Dlatego uważamy, że obecnie jedynie ograniczenie wydarzeń plenerowych do maksymalnie 3 
niewielkich imprez sportowych poza sezonem lęgowym ptaków pozwoli na skuteczną ochronę 
walorów krajobrazowych i przyrodniczych parku. Jeśli Zarząd Zieleni traktuje poważnie zadanie 
ochrony zabytkowego parku i wynik konsultacji społecznych powinien zdecydowanie ograniczyć 
liczbę odbywających się w nim imprez. 

Z wyrazami szacunku 

Dorota Jankowska Lamcha 

 
Przewodnicząca Rady Samorządu  
Mieszkańców Osiedla Kamionek 

 

cc.  

1.członkowie Zespołu roboczego ds. opracowania zasad korzystania z Parku Skaryszewskiego,  

2. członkowie Koalicji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” 

3. Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 


