Unia dała pieniądze na parking na Jeziorkach. Kiedy
powstanie?
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Są pieniądze na parking Park & Ride przy ul. Karczunkowskiej dla kierowców, którzy
zdecydują się wsiąść do pociągu na stacji PKP Jeziorki. Miasto uzyskało dotację na ten cel z
Unii Europejskiej.
Parking obiecywany od lat mieszkańcom Jeziorek właśnie stał się bardziej realny. Będzie można go
zbudować dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
- Nowy parking powstanie w 2022 roku przy linii radomskiej - przystanek PKP Warszawa Jeziorki poinformował wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.
- Parking strategiczny w formule „Parkuj i Jedź” P+R będzie miał 138 miejsc w tym 6 dla
niepełnosprawnych. Poza tym 4 miejsca dla ładowania samochodów elektrycznych i 40 dla rowerów precyzuje Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
Obiekt zostanie zlokalizowany na południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania torów kolejowych
przy stacji PKP Warszawa Jeziorki z ul. Karczunkowską, tuż obok wiaduktu. Będzie można na nim
bezpłatnie parkować, posiadając ważny bilet na przejazd koleją lub komunikacją miejską.
- W końcu jakaś dobra wiadomość, bo już mamy dość tej budowy i parkowania gdzie popadnie.
Ludzie będą zostawiać tutaj samochody, bo blisko stacji, a wygoda jest najważniejsza - przewiduje

pan Henryk.
Na efekty trzeba będzie jednak poczekać, bo na razie istnieje tylko koncepcja. Po skompletowaniu
niezbędnej dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę, który wybuduje parking.

"Boimy się Mieszkania Plus"
Dla mieszkańców sąsiadującego z nowym wiaduktem osiedla „Etap” parking jest niezbędny, bo
codziennie setki osób przyjeżdżają samochodem na stację Jeziorki i dalej rusza koleją, zostawiając
swoje auta na osiedlowych uliczkach.
- Parking przy stacji jest konieczny i mam nadzieję, że będzie do niego dobry dojazd, bo w
przeciwnym razie nie spełni swojego zadania. Mam niestety obawy, że kiedy zostanie wybudowane
osiedle Mieszkanie Plus, praktycznie bez miejsc postojowych, to jego mieszkańcy będą zostawiać
swoje samochody przy stacji, blokując w ten sposób miejsca ludziom, którzy będą chcieli się
przesiąść na pociąg - mówi Paweł Osiński, przewodniczący zarządu osiedla „Etap”.
Przypomnijmy, na blisko 15-hektarowej działce przy stacji Warszawa-Jeziorki ma powstać osiedle z
programu Mieszkanie Plus. Zamieszka tam blisko 10 tys. osób. Na 2700 lokali zaplanowano tylko
1350 miejsc parkingowych. To wskaźnik 0,5 auta na jedno mieszkanie, czyli trzykrotnie mniej niż
przewidują współczesne standardy projektowe.

Mieszkańcy gorszej kategorii?
Sprawa parkowania to tylko jeden z problemów mieszkańców tej części Zielonego Ursynowa. Od
trzech lat trwają prace przy budowie wiaduktu na Karczunkowskiej i nie mogą się zakończyć.
Majowy termin też nie został dotrzymany.
- Ja się z tego cieszę, bo jak otworzą to ruch będzie okropny i jeszcze niebezpieczniej się zrobi. Po
dobrej drodze będą pędzić na złamanie karku. Ja mam wrażenie, że to wszystko jest nie dla nas,
tylko dla tych spoza Warszawy, żeby im się wygodniej do pracy dojeżdżało. Taką autostradę dla
nich zbudowali, a my się chodników nie możemy doczekać. O nas nikt nie myśli, jakbyśmy byli
gorszej kategorii - żali się pani Jolanta.
Karczunkowska już teraz jest bardzo ruchliwą drogą, która łączy ul. Puławską z Lesznowolą.
Chodników od początku przy ulicy brak, dzieci chodzą więc do szkoły poboczem, narażone na
potrącenia przez pędzące auta. Miasto obiecuje remont, ale najwcześniej za kilka lat.
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