Festiwal pomysłów na Kazurkę. Czas na wrotkowisko i
lodowisko?
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To już prawdziwy festiwal pomysłów na zagospodarowanie terenu przy Górce Kazurce. Był
pomysł wybudowania stoku narciarskiego, toru kolarskiego, a teraz pojawiły się
propozycje lodowiska i wrotkowiska. Czy wypali choć jedno?
Góra Trzech Szczytów, Kazurówka, Mount Kazura, Górka Kazurka - o górce na Kazury mówi się
różnie i... coraz częściej. Podobnie jak Kopa Cwila, wzniesienie powstało jako skład ziemi z wykopów
pod nowe bloki. Usypano kopiec, ale w przeciwieństwie do wspomnianej Kopy Cwila nie
ucywilizowano go – nie wybudowano chodników, nie postawiono ławek czy latarni.
I tak przez wiele lat lubiana dziś górka pozostawała nietknięta, aż do czasu gdy w Polsce rozwinęły
się sporty rowerowe - wtedy wybudowano tam prowizoryczny tor crossowy. Teraz wzniesienie jest
łakomym kąskiem dla miłośników wielu sportów, jakich?
Wrotkowisko i lodowisko
Piotr Wajszczuk przy wsparciu Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa proponuje
wybudowanie przy Górce Kazurce wrotkowiska i lodowiska. W przedstawionej propozycji
wrotkowisko działałoby od wiosny do jesieni, z kolei w okresie zimowym mogłoby się zamienić w
lodowisko.
- To pomysł mieszkańców, którzy narzekają na brak lodowiska w dzielnicy - mówi radny Wajszczuk. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ratusz zbadał ten teren pod kątem budowy obiektu. Jesteśmy
przekonani, że przedstawiona propozycja urozmaiciłaby istniejącą infrastrukturę sportową o element
dedykowany zarówno sportom letnim, jak i zimowym.

Stok narciarski
Pomysł idealnie komponowałby się z proponowaną w październiku budową stoku narciarskiego.
Wówczas Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa zaproponowała, aby z ziemi wydobytej przy tworzeniu
obwodnicy Warszawy usypać górkę i wybudować na niej wyciąg dla miłośników sportów zimowych.
- Trochę pozazdrościłem Ochocie Górki Szczęśliwickiej i zaproponowałem wybudowanie stoku na
Ursynowie – mówi Maciej Mackiewicz, pomysłodawca budowy wyciągu. - Poza tym, starałem się
spojrzeć racjonalnie na to, co będzie się działo podczas budowy obwodnicy na Ursynowie. Z
wykopanej ziemi można by stworzyć stok narciarski.
Pomysł przypadł do gustu dzielnicy, która obiecała wspomóc inicjatywę. - Przeprowadzimy w tej
sprawie konsultacje społeczne, w ramach projektowania przyszłego Parku im. Cichociemnych mówi burmistrz Robert Kempa.
Rozwój infrastruktury rowerowej
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wiceburmistrz Wojciech Matyjasiak z IMU wziął udział w
spotkaniu zorganizowanym przez Warszawski Klub Kolarski oraz Dirt It More na temat rozwoju
infrastruktury rowerowej na Górce Kazurce. W dyskusji udzielała się także młodzież z kilku
ursynowskich szkół.
- Przedstawiłem młodzieży sposoby pozyskiwania funduszy na tego typu inicjatywy mówi wiceburmistrz. - Uczniowie przedstawili nam ciekawe projekty, mamy nadzieję, że uda się je
zamienić w dalsze decyzje dotyczące przyszłości Kazurki.
A co na to mieszkańcy?
Zdania są podzielone. Jedni uważają, że to świetny pomysł, inni - szczególnie mieszkańcy
ulicy Kazury obawiają się tłoku "pod oknami". Są też tacy, którzy twierdzą, że wybudowanie stoku
zmarnotrawienie pieniędzy, ponieważ śnieg spada sporadycznie, a koszt wybudowania stoku na
pewno nie jest niski.
- Rowery jeżdżą i niech sobie jeżdżą, ale bardziej debilnego pomysłu od stoku narciarskiego
nie słyszałem - komentuje nasz czytelnik. - Zwłaszcza że śniegu ostatnio w ogóle nie ma. Stok róbcie
sobie pod swoim domem egoiści.
Dzielnica jeszcze nie przedstawiła swojego stanowiska w sprawie lodowiska i wrotkowiska, ale o
planach wybudowania stoku i toru wypowiadała się przychylnie.
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