Na Ursynowie powstanie “mostek miłości”? Tylko żeby nie
runął od jej nadmiaru
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Mostek w parku Przy Bażantarni będzie miał nową funkcję? Jedna z ursynowskich radnych
chce umożliwić mieszkańcom wieszanie na nim “kłódek miłości”. Ale to może nie być takie
proste. Kłódki swoje ważą, a konstrukcja ma swoje ograniczenia.
Romantyczny spacer w parku to dosyć popularny sposób na spędzenie czasu z ukochaną osobą. Na
Ursynowie zakochani mogą na przykład przejść się alejkami Parku Przy Bażantarni. Przechadzkę
warto zakończyć na tamtejszym mostku, z którego rozpościera się widok na cały park.
To wręcz idealne miejsce, by powiedzieć te dwa magiczne słowa i wyznać sobie miłość. Przydałoby
się jeszcze jakoś uwieńczyć ten moment. Ale jak? Pomysłów jest kilka. Na jeden z nich uwagę
zwróciła ursynowska radna KO Olga Górna.
- W nielicznych miejscach balustrady można zobaczyć zawieszone już tzw. "kłódki miłości", co
wskazuje jasno, że mieszkańcy chcieliby mieć tu miejsce na taką formułę wyznawania sobie uczucia.
Nadmieniam, że jest to od kilku lat bardzo popularny trend na świecie. Warto, by Ursynów również
miał takie miejsce, a wskazany mostek jest do tego idealną lokalizacją - mówi radna.

Romantycznie i ładnie
Radna proponuje wymianę szklanej balustrady na taką, która pozwoliłaby powiesić kłódkę większej
liczbie zakochanych. W ten sposób poprawiłaby się również estetyka mostku - szklane płyty są
wiecznie popękane i pomazane, co zdaniem radnej stanowi wątpliwą ozdobę parku.
Jak na ten pomysł zapatrują się władze dzielnicy? Zdaniem wiceburmistrza Bartosza Dominiaka to
bardzo ciekawa i interesująca propozycja. Taki “mostek miłości” z pewnością urozmaiciłby okolicę.
Ale to jeszcze nie oznacza, że na pewno się pojawi.
- Mnie osobiście wystarczy obrączka, ale dobrze, że radni mają takie pomysły i że wykazują się
kreatywnością. Jednak z tymi pomysłami jest tak, że część realizujemy, a części nie. Ten na pewno
będziemy analizować i jest szansa, że się uda. Nie mówimy nie - stwierdza Dominiak.

Ciężar miłości
A co może stanąć na przeszkodzie? Przede wszystkim pieniądze oraz możliwości techniczne mostku.
Sama analiza już będzie kosztowna. Natomiast mostek raz, że ma swoje ograniczenia, to dwa - ma
już nieco lat. A kłódka też odpowiednio waży.
- Możemy powiedzieć od razu “tak”, a potem w połowie przygotowań okaże się, że nic z tego nie
wyjdzie. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Nie wiadomo, czy most wytrzyma, gdy pojawi
się na nim na przykład 1000 kłódek. Możliwe, że musiałby zostać przebudowany, a wtedy koszty
rosną - zauważa wiceburmistrz.
Ponadto trzeba by się jeszcze upewnić, czy ursynowianie rzeczywiście oczekują takiego mostku.
Jednak te rozważania ratusz chce zostawić dopiero na przyszły rok.
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