Na Poloneza? Tylko nie pieszo! "Krążymy między autami"
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Mieszkańcy ulicy Poloneza boją się o własne życie. Z powodu braku chodnika chodzą ulicą
i ocierają się o wyprzedzające ich auta. Ponieważ interwencje w ratuszu nie przyniosły
rezultatów, stworzyli własny projekt wygodnego przejścia dla pieszych. Mimo to chodnika
się nie doczekają.
Chodnik jest, ale tylko paręset metrów od ul. Poleczki. Aby dojść do nowo wybudowanego osiedla
przy Polki, trzeba przejść ulicą, na której panuje spory ruch. Mieszkańcy muszą manewrować tak,
aby nie wpaść pod koła albo nie zaczepić o lusterko auta.
- To jest niewygodne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Jako kierowca kilka razy wystraszyłem
się, bo zauważyłem pieszego w ostatniej chwili, choć wcale nie jechałem szybko. Nie chcę myśleć o
tym, co się może stać, gdy na drodze pojawi się matka z dzieckiem albo wózkiem - mówi Dariusz Wit,
mieszkaniec osiedla.
Podobnych głosów było więcej, a sąsiedzkie niezadowolenie przerodziło się w działanie. - Moi
sąsiedzi zaczęli pisać pisma w tej sprawie. Jedno z nich dotarło do radnego Antoniego
Pomianowskiego, który złożył interpelację. Została ona odrzucona - kontynuuje Dariusz Wit.
Według ursynowskiego ratusza nieuregulowane sprawy własnościowe gruntów wzdłuż całej ul.
Poloneza uniemożliwiają jakiekolwiek działania w sprawie chodnika przy ul. Poloneza.
- Z pewnością można tam wygospodarować część przestrzeni, zajętej dziś przez samochody, które

zamiast parkować na terenie biurowym, stoją "na dziko" na ulicy. To może ograniczyć ewentualną
potrzebę wykupu gruntów - ocenia Antoni Pomianowski, ursynowski radny.
Mieszkańcy nie odpuszczają. Pojawili się ostatnio na spotkaniu z radnymi, aby przedstawić swoją
propozycję rozwiązania chodnikowego problemu. - Nasz sąsiad przygotował projekty, dzięki którym
pokazaliśmy, jak chodnik mógłby wyglądać. To było kluczowe. Według urzędu największą przeszkodą
są własności gruntów na tym terenie. Pomysł naszego architekta, omija tę komplikację, bo dotyczy
jedynie gruntów dzielnicy - dodaje Dariusz Wit.
- Liczę na to, że władze dzielnicy znajdą środki na budowę chodnika, zanim zdarzy się nieszczęście.
Trasa jest ruchliwa, a piesi muszą chodzić praktycznie środkiem jezdni - dodaje radny Antoni
Pomianowski.
Do ratusza trafił w ostatnich dniach kompletny projekt, który zakłada wybudowanie
chodnika całkowicie na dzielnicowych gruntach.
- Szczegółów nie znam, ale jeśli jest prawnie i technicznie możliwe wykonanie chodnika na gruntach
miejskich, to chętnie - komentuje Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.
Teraz trzeba czekać na decyzję ratusza. Urzędnicy mają przeanalizować projekt i postanowić, czy
znajdą się pieniądze na jego realizację.
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