Zabezpieczenie przed zalaniem czy zaśmiecanie górki
Kazurki?
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Wokół Górki Kazurki ku zdumieniu mieszkańców wyrosło zwałowisko ziemi. Wysoki wał
odgradza sąsiadów z okolicznych bloków od terenów rekreacyjnych. Skąd pojawiły się hałdy
z ziemią?
- Trochę ciasno się tu zrobiło, odkąd postawili ten wał. Ciężko przejść jak idzie więcej niż jedna
osoba. Szczególnie z wózkiem dziecięcym - mówi pani Małgorzata, mieszkanka Kabat.
Teren przy górce to popularne miejsce spacerów. Kilka dni temu wyrósł tam półtorametrowy wał
ziemi, która została zwieziona i wysypana tuż przy blokach mieszkalnych. Widok księżycowy.
- Któregoś dnia przyszłam i zobaczyłam kupę ziemi w tym miejscu. Bez żadnych tabliczek
informacyjnych, niczego. Nie wiadomo kto to przywiózł i po co - opowiada pani Joanna. - Wał
jest wysoki, długi i odgradza nas od parku. Nikt tego z mieszkańcami nie konsultował. Nie było
informacji odnośnie do tego, kto to przywozi i w jakim celu. W dodatku, kiedy przyjdą deszcze, zrobi
się tu błoto i przejście tędy będzie całkowicie niemożliwe - dodaje Hanna Wróbel, mieszkanka osiedla
przy Kazury.

Urząd dzielnicy, który zarządził postawienie wału na tym terenie tłumaczy to... ochroną przed
zalewaniem piwnic w sąsiednich blokach.
- Na spotkaniach z mieszkańcami dostawaliśmy sygnały, że woda spływająca z okolic górki zalewa
ludziom piwnice. Obiecaliśmy, że się tym zajmiemy - twierdzi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, dzielnica była zmuszona nawieźć większą liczbę ziemi, niż było
to przewidziane. Przywieziony wcześniej grunt był... podkradany. Podejrzenia padają na
rowerzystów, którzy ostatnio remontowali tor do ćwiczeń na Kazurce.
- My nic nie podkradaliśmy. Uprzątnęliśmy ten grunt ze śmieci jakie razem z tą ziemią zostały tu
zwiezione. Dla nas ten wał stwarza niebezpieczeństwo. W razie, gdyby komuś coś się stało, żadna
karetka na górkę nie dojedzie, bo nie ma miejsca - wyznaje Jan Kiliński, lider grupy Bike Kazoora.
W 2017 r. przy Górce Kazurce ma powstać park. Planowane są nasadzenia drzew i krzewów, jak i
stworzenie wygodnego wejścia do parku oraz uprzątnięcie zbędnych materiałów.
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