Przerywana ścieżka pod Kopą. "Czy ktoś w urzędzie myśli?"
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Ścieżka rowerowa przy Kopie Cwila po wielu miesiącach wreszcie ukończona. Rowerzystów
zadziwia jednak niekonsekwencja urzędników dzielnicy. Brakuje zaledwie 180 metrów
asfaltu, by połączyć dwie porządne ścieżki. Są też uwagi do jakości samych prac.
Po perturbacjach z wykonawcą, który zimą położył asfalt na nowej drodze rowerowej w parku
Romana Kozłowskiego, a wiosną okazało się, że trzeba go zrywać, rowerzyści i piesi wreszcie mają
dla siebie dużo miejsca. Wzdłuż Kopy ciągnie się blisko 280 metrów chodnika z płyt oraz asfaltowa
ścieżka dla rowerzystów. Główny cel - rozdzielenie ruchu pieszych od ruchu rowerzystów - został
osiągnięty, a to właśnie przyświecało autorce projektu do Budżetu Partycypacyjnego.
- Problem w tym, że urząd dzielnicy ograniczył się do realizacji projektu, zabrakło przemyślenia
sytuacji pod Kopą Cwila - mówi Adrian, mieszkaniec północnej części Ursynowa, rowerzysta.
O co chodzi? Zdaniem kierowców jednośladów dzielnica powinna była wyremontować całość drogi
między wiaduktem przy Surowieckiego a wiaduktami Doliny Służewieckiej, czyli ok. 500 metrów
zamiast 280. Wówczas piesi zyskaliby nowe chodniki, a rowerzyści asfalt zamiast starej kostki.
- Przecież i tak, pewnie za kilka lat będzie trzeba wymienić tę kostkę na asfalt! Po co robić to na dwa
razy, jak można to zrobić za jednym zamachem? Nie rozumiem tego. Czy ktoś w tym urzędzie
myśli? - skarży się naszej redakcji pan Adrian.
Rzut oka na mapę i wszystko jasne. Przy wiadukcie na Surowieckiego jest wysłużona kostka i stare

asfaltowe chodniki. Podobnie przy wiaduktach Doliny Służewieckiej.

Jeszcze za czasów burmistrza Piotra Guziała udało się połączyć asfaltem Ursynów z Mokotowem wybudowano kilkadziesiąt metrów drogi rowerowej za Doliną, prowadzącej w kierunku Potoku
Służewieckiego. Naturalną konsekwencją powinno być wydłużenie asfaltu aż pod Kopę Cwila, ale
urzędnicy o tym nie pomyśleli. Dlaczego?
Od burmistrza usłyszeliśmy, że urzędnicy skupili się na realizacji projektu z Budżetu
Partycypacyjnego. Były określone środki na projekt i więcej nie dało się zrobić. - W tym roku na
pewno do tego nie wrócimy - mówi Robert Kempa.
Kikadziesiąt metrów starej kostki złości również Krzysztofa Nawrockiego, ursynowskiego
społecznika i rowerzystę.
- Budżet Partycypacyjny słabo się sprawdza przy takich inwestycjach. Regulamin nakazuje
natychmiastową realizację projektów, podczas gdy sensowniej byłoby przyjąć decyzję mieszkańców,
zarezerwować środki, i zaplanować kompleksowe zmiany gwarantujące spójność inwestycji, choćby
przyszło na nie poczekać kolejny rok albo i dłużej. Niedaleko mamy niemal identyczny przypadek droga rowerowa w alei Kasztanowej, gdzie też wyremontowano 3/4 długości, bo ktoś po prostu
przegapił błąd w projekcie - komentuje Nawrocki.
Społecznik krytykuje też marnej jakości prace przy Kopie. Jego zdaniem, także druga próba jej
nałożenia jest nieudana.
- Krawężniki wystawały ponad podbudowę zaledwie na pojedyncze centymetry. Wątpię, czy na całej
długości ten asfalt ma choćby 3 cm grubości, nie mówiąc już o dwóch warstwach. Ciekaw jestem, czy
dzielnica zleciła pobranie próbek? - pyta Nawrocki.
Jak ustaliliśmy w urzędzie dzielnicy inwestycja została odebrana bez większych zastrzeżeń. Będą
jedynie stawiane słupki zabezpieczające ścieżkę przed wjazdem samochodów.
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