Nowy-stary psi wybieg na Kazurce. „Tragedia”. „Nikt nie
będzie tu przychodził”
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Przeniesiony z okazji budowy parku Cichociemnych psi wybieg budzi kontrowersje wśród
potencjalnych użytkowników. Właściciele czworonogów zwracają uwagę na złą lokalizację,
bagnisty teren i brak wygodnego dojścia. Jednak przede wszystkim - na znacznie mniejsze
rozmiary wybiegu.
„Psi park” u podnóża Górki Kazurki był popularnym miejscem wśród właścicieli czworonogów. Na
wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego wybieg wybiegać swojego pupila przyjeżdżali nie
tylko mieszkańcy Ursynowa, ale całej Warszawy. Nie brakowało przestrzeni i atrakcji dla psów.
Pod koniec zeszłego roku ruszyła budowa parku Cichociemnych Spadochroniarzy AK, która wymusiła
przeniesienie wybiegu. Trafił on do zalesionej części parku, bliżej Lasu Kabackiego, do tak zwanych
„brzózek”.

Na miejscu jest już altana dla właścicieli czworonogów oraz urządzenia dla psów, a wszystko
wygląda na gotowe. Nowa lokalizacja „psiego parku” nie przypadła jednak do gustu potencjalnym
użytkownikom.
- Tragedia. Mieszkam przy Kopie i specjalnie tu przyjeżdżałam. Moja siostra na Bródnie i też tu
przyjeżdżała. Teraz nie wiem, kto tu będzie chciał przyjść - mówi pani Dominika.

Błoto, błoto i jeszcze raz błoto
Właściciele czworonogów zwracają uwagę, że do nowego-starego wybiegu nie ma - przynajmniej na
razie - odpowiedniego dojścia. Wszędzie wokół jest błoto, brakuje ścieżek. Podobnie wygląda
nawierzchnia wybiegu. Po wizycie w „psim parku” zwierzaki będą potrzebowały dobrej kąpieli.
- Jak się w tym wszystkim pies wytarza, to ciekawe, kto go do samochodu weźmie? - zastanawia się
ursynowianka.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - który zajmuje się budową parku Cichociemnych - zauważa, że
wybieg zostanie udostępniony dopiero po koniec roku wraz z pozostałą częścią parku. Do tego czasu
zostanie wybudowana ścieżka, którą właściciele psów dojdą ze swoimi pupilami na wybieg.

Na pytanie o nawierzchnię na samym wybiegu natomiast nie odpowiada. Jednak o ile - jak zauważają
właściciele psów - trawa może jeszcze urosnąć, tak powierzchnia wybiegu już raczej nie. Jego teren
został już ogrodzony, a na ewentualne powiększenie nie bardzo jest miejsce.
- Tutaj było naprawdę sporo przestrzeni, a tam to jest malutkie. Było miejsce, żeby pies mógł się
wybiegać - opowiada pani Joanna, która ze swoim psem spacerowała w pobliżu starej lokalizacji
psiego parku. - Jeszcze postawione blisko torów, żeby się chyba psy denerwowały, jak będzie coś
przejeżdżać - zauważa jeden z przechodzących obok nowego wybiegu mieszkańców.

"Wybieg co najwyżej dla chomików"
Zdaniem właścicieli czworonogów wybieg zmniejszył się nawet 2-3 razy. Poza tym niewielka
przestrzeń może sprzyjać konfliktom między psami. Co prawda wybieg został podzielony na dwie
części, ale oznacza to, że miejsca do biegania mają jeszcze mniej. Zaś w dawnej lokalizacji każdy
mógł znaleźć swój kącik.

Miejscy ogrodnicy w kwestii rozmiarów wybiegu również są małomówni. Ogólnie tłumaczą, że nowa
lokalizacja wybiegu jest „zgodna z wytycznymi dokumentacji projektowej i koncepcją przebudowy
parku, które powstały na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych”. Innymi słowy: tak
chcieli mieszkańcy.
- Warto dodać, że wybieg dla czworonogów we wcześniejszej lokalizacji zajmował centralne miejsce,
które po zakończeniu budowy zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom - przekonuje Zarząd
Zieleni.
To oznacza, że będzie tam miejsce do spacerów czy zabaw na trawie. Nic nowego tam nie powstanie.
- To po co likwidowano wybieg? - pytają mieszkańcy.
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