Jedni pobiegną, inni nie dojadą do pracy. Al. KEN zamknięta
w sobotę
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13. edycja popularnego Biegu Ursynowa już w najbliższą sobotę. Biegacze zacierają ręce i
szykują trykoty, ale nie wszyscy tryskają entuzjazmem. Mieszkańcy ul. Pasaż Ursynowski 1 i
3 skarżą się na brak dojazdu. - Muszę dojechać do pracy pod Warszawę, a jestem odcięta od
świata - irytuje się jedna z mieszkanek. Organizatorzy imprezy apelują o cierpliwość i
wyrozumiałość.
Bieg Ursynowa jest prestiżową imprezą i w środowisku biegaczy cieszy się ogromną popularnością.
Co roku przyciąga profesjonalistów, ale i amatorów, którzy chcą spróbować swoich sił na ulicznej
trasie. Charakter imprezy powoduje też, że co roku mieszkańcy dzielnicy narażeni są na te same
uciążliwości komunikacyjne. 13. edycja nie będzie pod tym względem wyjątkiem.
"Odcięci od świata"
Od godz. 08:00 zamknięta będzie nitka al. KEN w kierunku Kabat - od ul. Gandhi do ul.
Płaskowickiej. O godz. 09:30 dojdzie do zamknięcia ulicy na całej trasie biegu - czyli od
Surowieckiego i Bartóka do Płaskowickiej. To oznacza, że zablokowany zostanie dojazd do KEN także
z ulic poprzecznych, takich jak Ciszewskiego czy Herbsta i innych, osiedlowych ulic. O godz. 11:30
wszystko powinno wrócić do normy, jednak część mieszkańców narzeka na poważne trudności - nie
wiedzą, jak dojechać do pracy.

- Już jestem wściekła na te biegi. Znowu mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 1 i 3 nie mogą wyjechać.
Jesteśmy pozbawieni wyjazdu z własnego domu. Muszę dojechać do pracy pod Warszawą, co mam
zrobić? - retorycznie pyta zdenerwowana mieszkanka, która zadzwoniła do naszej redakcji.
Według mieszkańców w sobotnich zamknięciach ulic najgorsze jest to, że doprowadzają do
całkowitego paraliżu komunikacyjnego. Poirytowani twierdzą, że brakuje organizacyjnej alternatywy
dla tych, którzy nie biorą udziału w biegu i niekoniecznie są zainteresowani całą imprezą.
- Za każdym razem zablokowane są oba przejazdy, nasze budynki są odcięte od świata. Mówią, żeby
przestawić auto na ulicę Romera, ale ja mam duże walizki. Jak mam dojść do auta? - dodaje jedna z
mieszkanek.
„To tylko jeden dzień”
Organizatorzy Biegu Ursynowa twierdzą, że rozumieją rozgoryczenie kierowców, ale ulicznej
imprezy biegowej nie da się przeprowadzić bez zatrzymania ruchu.
- Mamy nadzieję, że mieszkańcy jakoś to sobie zaplanowali. Komunikowaliśmy wcześniej o
wszystkich zmianach, żeby nie było przykrych zaskoczeń. Niestety trzeba się liczyć z pewnymi
utrudnieniami. Z jednej strony mogę przeprosić, z drugiej obiecać, że zrobimy wszystko, żeby
uciążliwości były jak najmniejsze - stwierdza Krzysztof Wojciechowski, z Fundacji Maraton
Warszawski, która na zlecenie dzielnicy organizuje Bieg Ursynowa.
Pojawia się też apel o cierpliwość i wyrozumiałość względem imprezy, która na stałe wpisała się w
ursynowski kalendarz. - Chcemy pomóc, zachęcamy do korzystania z przejść podziemnych metra.
Głosów niezadowolenia i zastrzeżeń jest niedużo. Trzeba pamiętać, że to bardzo ważna impreza
i stała się tradycją dzielnicy. Do udziału zapraszamy wszystkich - podsumowuje Krzysztof
Wojciechowski.
MAPA UTRUDNIEŃ W SOBOTĘ ORAZ ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:

W godz. 8.00 – 9.30 i 11.00 – 11.30 autobusy linii 503 będą kursowały ulicami Cynamonową i F.
Płaskowickiej. W czasie imprezy (w godz. 9.30 – 11.00) autobusy linii 136 w kierunku Cynamonowa
pojadą ulicami: Dereniowa – F. Płaskowickiej – J. Rosoła – I. Gandhi, a w kierunku Młynów: F.
Płaskowickiej – Dereniowa i dalej E. Romera – Puławska. Linie 148, 179 i 185 będą kursowały
ulicami Cynamonową, F. Płaskowickiej i Dereniową. Linia 179 dalej w kierunku Ursynów Płn.
pojedzie ulicami: S. Herbsta – E. Romera – Puławska – Dolina Służewiecka – al. J. Rodowicza
„Anody”. Podobną trasą w tym samym kierunku będą jeździły autobusy linii 239. Wrócą zaś ulicami
B. Bartoka, W. Surowieckiego i E. Romera. Linia 192 pojedzie objazdem ul. Dereniową, a linia 193
ul. W.B. Jastrzebowskiego i al. J. Rodowicza „Anody”. Autobusy linii 195 będą jeździły ulicami
Stryjeńskich i Belgradzką. Linia 209 w kierunku Ursynów Płn. pojedzie ulicami E. Romera –
Puławska – Dolina Służewiecka – al. J. Rodowicza „Anody”, a w kierunku PKP Jeziorki ulicami W.
Surowieckiego i E. Romera. Autobusy 503 w kierunku Natolin Płn. będą jeździły ulicami
Cynamonową i F. Płaskowickiej, a przeciwnym kierunku: Stryjeńskich – Belgradzka – al. KEN – F.
Płaskowickiej – Cynamonowa. Autobusy linii 737 dojadą ulicami Dereniową i I. Gandhi do przystanku
Miklaszewskiego. Stamtąd ruszą ulicami I. Gandhi, rtm. W. Pileckiego i W.H. Roentgena.
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