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Koniec z łamaniem zakazu. Kierowcy na Nowoursynowskiej już za kilka tygodni nie będą
mogli straszyć pieszych, jeżdżąc spacerową uliczką. Ratusz zablokuje wjazd stawiając słupki
od strony ul. Rosoła w kierunku Belgradzkiej. Zmiany zostaną wprowadzone w czerwcu.
Po zamknięciu ul. Braci Wagów i Lanciego w kierunku Płaskowickiej, wielu kierowców
szuka możliwości wyjazdu w stronę centrum bez stania w korkach. I to właśnie fragment ulicy
Nowoursynowskiej od Centrum Europejskiego Natolin do ul. Belgradzkiej dla wielu kierowców stał
się doskonałym skrótem. W porannych godzinach szczytu można nim ominąć spory odcinek
zakorkowanej ul. Rosoła.
Kierowcy nie przejmują się zakazem wjazdu, nie pomogły też protesty i próby blokowania
samochodów przez spacerowiczów. Nawet patrole Straży Miejskiej, którą osiem miesięcy temu
informowaliśmy o problemie, nie przyniosły skutku.
- Należy to wreszcie zrobić skutecznie. Wysłaliśmy nowy projekt organizacji ruchu do Biura Polityki
Mobilności i Transportu. Gdy tylko go zatwierdzi, od strony ul. Rosoła za wjazdem do Centrum
Europejskiego Natolin postawimy słupki, a od strony ul. Belgradzkiej znak informujacy o ślepej
uliczce z wjazdem tylko dla samochodów służb. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w połowie
czerwca - mówi Wojciech Janowicz, z wydział infrastruktury urzędu dzielnicy.

Po postawieniu blokady dla samochodów fragment Nowoursynowskiej wzdłuż Parku Natolińskiego
znów stanie się bezpiecznym miejscem do spacerów wśród zieleni i podziwiania kilkusetletniego
dębu Mieszko.
Pomimo policyjnych patroli nadal nie rozwiązany jest problem z jazdą pod prąd. Zakaz wjazdu łamią
też kierowcy jadący z Wilanowa ulicą Orszady w kierunku ul. Rosoła. Zamiast jechać tak, jak
nakazują znaki - czyli przez Kokosową, wjeżdżają w zakaz, chcąc zaoszczędzić kilku minut.
- Tu niestety nie ma innego wyjścia, jak częstsze kontrole, albo zamontowanie kamery, która
wyłapywałaby łamiących zakaz. Niektórzy się czają, ale wielu na pełnym gazie wjeżdża pod prąd. Raz
widziałem tylko policjantów, a powinni codziennie stać, łapać i wlepiać mandaty. W większości
jeżdżą tędy ci sami kierowcy, trzeba przemówić im do kieszeni, inaczej się nie da - mówi pani Jolanta.
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