Nie będzie remontu ścieżki na Wąwozowej. "Brak pieniędzy"
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Nie będzie remontu drogi rowerowej na ul. Wąwozowej. Miejscy drogowcy mimo wielu
składanych wcześniej obietnic oświadczyli, że na inwestycję nie ma pieniędzy. Remont
ścieżki obiecywał też w kampanii wyborczej w 2018 roku prezydent Rafał Trzaskowski.
Droga dla rowerów wzdłuż ul. Wąwozowej po obu stronach alei Komisji Edukacji Narodowej
przypomina ser szwajcarski. Dziura goni dziurę. Po stronie zachodniej ścieżka jest wykonana ze
starej kostki brukowej. Odcinek prowadzący w kierunku ul. Rosoła to mix nierównych płyt
chodnikowych, kostki oraz asfaltu.
Zarząd Dróg Miejskich już od dawna obiecuje remont ścieżki, którą rowerzyści z Ursynowa uznają za
poważną wyrwę w infrastrukturze rowerowej w dzielnicy.
- Ta droga aż się prosi o remont. Najpierw urzędnicy czekali na to, aż Tesco wybuduje swoją galerię,
a teraz? Nie wiem co jest powodem, że wciąż nie jest zrobiona - mówi Adam, rowerzysta z Kabat.
We wrześniu 2018 roku, podczas kampanii przed wyborami prezydenta Warszawy, na Wąwozowej
pojawił się Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, dziś prezydent stolicy. W tym właśnie
miejscu ogłosił plany rozbudowy ścieżek rowerowych oraz remontów tych w najgorszym stanie.
- Dziś problemem jest to, że są fantastyczne ścieżki, ale się urywają, albo - jak na KEN - są
przeciążone lub - w bardzo złym stanie technicznym jak ścieżka przy Wąwozowej - mówił wówczas
Trzaskowski, zapowiadając remont odcinka po zachodniej stronie alei Komisji Edukacji Narodowej.

O zapowiadanym remoncie jednak nie słychać. Pierwsze przymiarki do niego ZDM robił już dwa lata
temu, była też spora szansa na rozpoczęcie prac w 2019 roku, ale z powodów finansowych się nie
udało. Dziś drogowcy w odpowiedzi na interpelację radnego Macieja Antosiuka z Projektu Ursynów
mówią wprost: remontu nie będzie.
- Geometria ciągu drogi nie spełnia standardów wykonawczych infrastruktury rowerowej. W związku
z tym wyremontowanie nawierzchni powinno być poprzedzone przygotowaniem nowego projektu
budowlanego. Aktualnie nie posiadamy środków finansowych na przebudowę tej drogi dla rowerów.
Realizacja tej inwestycji mogłaby się rozpocząć po zabezpieczeniu na ten cel środków przez Radę
m.st. Warszawy - odpowiada dyrektor ZDM Łukasz Puchalski.
Wygląda więc na to, że rowerzyści będą musieli poczekać na tę wiecznie odkładaną modernizację.
- To zła wiadomość dla mieszkańców Ursynowa, o konieczności remontu tej ścieżki mówi się od wielu
lat. Jest niebezpieczna, zbudowana z wystających płyt chodnikowych, w wielu miejscach krzyżuje się
z chodnikiem. Martwi mnie podejście prezydenta Rafała Trzaskowskiego do danego słowa i
mieszkańców Warszawy - komentuje radny Antosiuk.
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