Wandalizm w parku Przy Bażantarni. Ktoś wyżył się na
mostku FOTO
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Słów brakuje! Chuligani wyżyli się na mostku w parku Przy Bażantarni, popularnym
miejscu spacerów ursynowian. Zniszczone zostały szyby na kładce.
Ursynowskie parki co jakiś czas padają ofiarą wandali. Ale tak rzucającego się w oczy przypadku już
dawno nie było.
- To chyba pierwszy raz takie zniszczenia w tym parku - komentuje z żalem pani Katarzyna, która
powiadomiła nas o incydencie.
Zniszczone zostały tafle szkla w barierkach mostu, który jest symbolem parku Przy Bażantarni. Jedna
szyba rozsypała się na kawałki. Na szczęście wzmocniona była specjalną folią, dzięki której nie
stanowi to niebiezpieczństwa dla przechodniów. Druga z szyb po przeciwnej stronie kładki również
została zniszczona przez wandali, ale nie rozsypała się.
Dzielnica wie już o akcie wandalizmu i zamierza wkrótce zastąpić zniszczone tafle szkła nowymi.
Będzie to kosztować kilka tysięcy złotych. Jak informuje ratusz mostek w parku nie pierwszy raz padł
ofiarą wandali. Co chwilę ktoś "dekoruje" barierki sprayem czy wyżywa się na konstrukcji.
W ubiegłych latach głośno było o urywaniu głów rzeźbom gęsi, które towarzyszyły spacerowiczom w
parku Przy Bażantarni. Urząd dzielnicy po wielokrotnych przypadkach niszczenia rzeźb ostatecznie

usunął je, bo koszty naprawy były niebotyczne.
Dwa lata temu, gdy dzielnica rozbudowała park u zbiegu alei KEN i ul. Przy Bażantarni, przy nowej
alejce zainstalowano instrumenty grające na wietrze. Już w pierwszych tygodniach skradzione
zostały dzwonki zawieszone na wspornikach, a rury fletowe powyginane w supły.
Co roku wracają pytania o zainstalowanie kamer monitoringu w ursynowskich parkach. Urząd
dzielnicy po analizach zrezygnował z zakupu takiego systemu. Jego wdrożenie i obsługa okazała się
zbyt kosztowna w stosunku do skali wandalizmu.
- Ja mogę tylko współczuć reszcie mieszkańców, że zdarzają się tacy, dla których wspólne oznacza
niczyje. Będziemy odnawiać i reperować, nie pozostaje nic innego. Ochrona generuje za duże koszty,
więc musimy cierpliwie pracować i liczyć, że akty wandalizmu ustaną - komentował wówczas w
rozmowie z Haloursynow.pl burmistrz Robert Kempa.
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