Nie będzie placu zabaw w przyszłym leśnym parku Przy
Bażantarni. Dzielnica szykuje projekt
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Jeszcze w tym roku poznamy projekt leśnej części parku Przy Bażantarni. Powstaną
ekologiczne alejki, miejsca wypoczynku, wybieg dla psów. Nie będzie za to zapowiadanego
wcześniej placu zabaw dla dzieci.
Dzisiaj najpopularniejszy park na południu Ursynowa dzieli się na dwie części - jedną zaaranżowaną,
z kamiennymi alejkami, placami zabaw i mostkiem, i drugą - dziką, leśną, z której często korzystają
przechodnie. Dawno temu dzielnica zaplanowana uporządkowanie niezagospodarowanej części.
Jednak dopiero w 2019 roku przeszła od słów do czynów.
Katarzyna Łowicka, architekt krajobrazu znana na Ursynowie m.in. z koncepcji Parku nad POW,
przygotowała założenia inwestycji. Przeprowadzono również konsultacje społeczne - wypowiedziało
się 130 mieszkańców.
- Mieszkańcy prosili, by zachować naturalny charakter parku, mało go dotykać. Nie chcą mieć już
wszystkiego tak idealnie urządzonego - mówiła Katarzyna Łowicka na podsumowaniu konsultacji.
Wniosek dla ratusza był jeden - park musi pozostać półnaturalny, ma być przeciwwagą dla
zagospodarowanej części. - Ludzie mają być gośćmi, a zwierzęta gospodarzami - mówiła Łowicka.

Architektka zaproponowała alejki z ekologicznych, mineralnych nawierzchni, wybieg dla psów na
skraju parku, miejsca do wypoczynku i kontemplacji oraz naturalny - jak to nazwano - nie-plac
zabaw. W zaleceniach dla ratusza znalazło się także pozostawienie na terenie stref „dzikich”, a także
wprowadzenie budek dla nietoperzy, ptaków, trzmieli, czy konstrukcji dla owadów. Na terenie całego
parku - dosadzenia drzew, krzewów, roślin zielnych, zwłaszcza gatunków kwitnących i owocujących.

Dzielnica: rezygnujemy z placu zabaw
Teraz gdy projektowanie inwestycji wchodzi w fazę konkretów, ratusz niespodziewanie zrezygnował
z pomysłu ekologicznego placu zabaw.
- Stwierdziliśmy, że z racji zmieniającego się podejścia do ingerencji w naturę i tego, że teren
graniczy z typowo leśnym obszarem, nie będzie w projekcie placu zabaw - zapowiedział
wiceburmistrz Bartosz Dominiak.
Urzędnicy obserwują zmieniające się trendy i poglądy wśród mieszkańców na temat zieleni. Wyszli z
założenia, że plac zabaw pośród dzikiej natury może nie spodobać się większości z nich, podobnie jak
nie spodobało się umiejscowienie ekologicznego placyku zabaw przy Dolinie Służewieckiej przez
miasto. Pomysł zza naszej ursynowskiej miedzy wywołał gwałtowne protesty, odbyła się nawet
demonstracja. W parku Przy Bażantarni są zresztą place zabaw, więc zdaniem ratusza nie ma
powodu, by powstawał kolejny.
- Zostawiamy natomiast inne elementy z koncepcji arch. Katarzyny Łowickiej, czyli ławeczki,
nawierzchnie mineralne czy specjalnie dobrane oświetlenie - mówi Dominiak.

Wybieg dla niedużych psów
Niezagrożony jest za to wybieg dla psów, który powstanie ostatecznie na skraju parku, tuż przy ulicy
Przy Bażantarni, zaraz za miejscem, w którym latem staje scena koncertowa.
- Nie będzie to duży wybieg, ale nieduży pies będzie mógł się wybiegać. No chyba, że ktoś przyjdzie z
wyżłem, to wtedy raczej nie - mówi wiceburmistrz.
Dla ludzi wytyczone zostaną alejki z przepuszczalną nawierzchnią żywiczno-mineralną, ale tylko w
miejscach, gdzie dziś chodzą przechodnie. Staną przy nich latarnie, ale będą one przygaszane, tak
aby nie przeszkadzać zwierzętom i roślinom, i uruchamiane na fotokomórkę. Dzielnica ma zadbać o
wyeksponowanie dębu - pomnika przyrody znajdującego się na terenie centrum ogrodniczego. To
właśnie tam ma powstać miejsce widokowo-wypoczynkowe - z hamakami.
Park zostanie zaprojektowany w tym roku, wyłoniony ma zostać także wykonawca. Aranżacja parku
rozpocznie się natomiast w 2023 roku.
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