Pięknieje Ogród Polsko-Niemiecki w Parku
Informacja prasowa
Skaryszewskim na warszawskiej Pradze. Mercedes-Benz
7 luty 2020 rok
wspiera tę cenną inicjatywę.
Ogród Polsko-Niemiecki w Parku Skaryszewskim zyskał nowe wejście od
strony ul. Międzynarodowej. Przy nowo otwartej „bramie” znajduje się
obszerny plac wejściowy, ławka umożliwiająca odpoczynek, stojaki na
rowery, a także dwa nowe drzewa (jarząb Arnolda ‘Golden Wonder’).
Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego na Pradze-Południe
został założony na terenach skaryszewskiego pastwiska miejskiego w latach
1906–1922. W 2009 roku uzyskał tytuł Najpiękniejszego Parku w Polsce oraz
trzecią lokatę w konkursie Najpiękniejszego Parku w Europie. Piękny, ale
nieco zaniedbany park, z inicjatywy niemieckiego MSZ i Ambasady Niemiec
w Polsce od trzech lat przeżywa rewitalizację. Z pomocą biznesu i
organizacji pozarządowych powstał plan odnowy części Parku wzdłuż
Jeziorka Kamionkowskiego. Wykarczowano uschnięte drzewa, posadzono
kilkadziesiąt nowych drzew i krzewów, powstały alejki i ławki, przywrócono
działanie historycznej pompy i postawiono olbrzymią huśtawkę. Odnowiono
wejścia do parku: dwa lata temu od ulicy Zielenieckiej, a ostatnio na rogu ul.
Międzynarodowej i Alei Wedla. Przy nowo otwartej „bramie” znajduje się
obszerny plac wejściowy, ławka umożliwiająca odpoczynek, stojaki na
rowery, a także dwa nowe drzewa (jarząb Arnolda ‘Golden Wonder’).
Mercedes-Benz Polska był jednym z pierwszych firm zaangażowanych
finansowo i w postaci wolontariatu w rewitalizację tej części parku
Skaryszewskiego. „Projekt Ogrodów Polsko-Niemieckich to jedna z tych
inicjatyw, która łączą nie tylko dwa kraje, ale również przestrzeń miejską i
naturę. Jako firma jesteśmy w Warszawie od prawie 25 lat i zależy nam na
tym, aby Warszawa była piękna i zielona. Nasi pracownicy uwielbiają
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pracować w ramach wolontariatu w Parku Skaryszewskim, przychodzą tam z
całymi rodzinami, opiekują się zielenią. To dobrze działa na ciało i dusze” –
mówi Ewa Łabno-Falęcka z Mercedesa.
W spotkaniu z okazji otwarcia nowego wejścia od ul. Międzynarodowej
wziął udział ambasador Niemiec w Warszawie, Rolf Nikel. „Ogrody PolskoNiemieckie mają jedną przewagę nad innymi projektami: trwałą widoczność
naszej przyjaźni i sąsiedztwa w przestrzeni publicznej - w tym także dla
obywateli nieporuszających się na co dzień w profesjonalnym kontekście
polsko-niemieckim.
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„partnerstwa publiczno-prywatnego”, w którym niemieckie i polskie firmy,
sponsorzy prywatni, fundacje, stowarzyszenia, Dzielnica Praga-Południe i
inne instytucje publiczne współpracują intensywnie i bez jakichkolwiek
obaw” – podkreślił.
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