Zapomniany parking przy ul. Rosoła wreszcie doczeka się
remontu?
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Ogromne kałuże, dziury w których można uszkodzić koło, płyty ze starego kruszejącego
betonu - tak wygląda parking publiczny przy ul. Rosoła obok bloków przy Lokajskiego.
Po kilkunastu latach starań, ma zostać wreszcie wyremontowany - takie zapewnienie od
Zarządu Dróg Miejskich otrzymał burmistrz.
Wzdłuż ulicy Rosoła zostały już odnowione wszystkie parkingi na terenach miejskich poza jednym na wprost bloków przy Lokajskiego 6 i 12. I choć panujące na nim warunki urągają wszelkim
standardom, to od lat nic w tym miejscu nie zmienia się na lepsze.
- Tak ma wyglądać parking w stolicy? Nie ma pieniędzy na remont, to może znalazłyby się na
przyczepę żwiru, żeby te dziury zasypać - proponuje pan Andrzej.
Już w 2002 roku parking ten przedstawiał obraz nędzy i rozpaczy. O jego modernizację wystąpił
wówczas po raz pierwszy radny Piotr Skubiszewski.
- Od początku brakowało pieniędzy. Po kilku latach dzielnica w zastępstwie ZDM wyremontowała
inne miejsca postojowe przy Rosoła - w okolicy Mandarynki. Przy Lokajskiego się to nie udało, bo
parking był otoczony siatką. Zniknął dopiero w 2014 roku, ale remontu wciąż nie ma - opowiada nam
radny Otwartego Ursynowa, który od 18 lat (sic!) pisze interpelacje w tej sprawie.

W grudniu 2018 roku wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zarząd Dróg
Miejskich poinformował, że modernizacja parkingu została wstępnie wpisana na listę planowanych
inwestycji remontowych w 2019 r. Ale pół roku później okazało się, że remont wiąże się z
koniecznością budowy odwodnienia i drogi dojazdowej, na co nie ma funduszy.

W tym roku wreszcie się uda?
Przebudowa parkingu była też czterokrotnie zgłaszana w ramach budżetu obywatelskiego, jednak
nigdy nie uzyskała odpowiedniego poparcia.
- Napisałem więc kolejną interpelację do burmistrza, mam nadzieję, że wreszcie w tym roku uda się
doprowadzić sprawę do końca - mówi radny Skubiszewski, którego pismo zostało przekierowane do
ZDM z prośbą o pozytywne załatwienie. I wiele wskazuje na to, że... tak się stanie. Po 18 latach!
- Są już uzgodnienia w tej sprawie. Pomimo trudnej sytuacji budżetowej mam zapewnienie dyrektora
Łukasza Puchalskiego z ZDM, że w tym roku parking przy Rosoła zostanie zmodernizowany zapewnia Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.
Nie są jeszcze znane terminy, ani szacunkowy koszt prac. Mieszkańcy czekają jednak z
niecierpliwością na ich rozpoczęcie.
- Tu nie tylko chodzi o wygodę kierowców, ale o to, jak to okropnie wygląda. Taki szpetny widok przy
ruchliwej ulicy, którą jeżdżą ludzie spoza Warszawy. Co oni sobie o nas myślą? - zastanawia się pani
Kystyna.
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