O krok od tragedii przy Arenie Ursynów. Urzędnicy od roku
nie zrobili porządku ze znakami
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Drogowy galimatias przy Arenie Ursynów o mało nie doprowadził do tragedii.
Niedokończony od ponad roku chodnik i brak odpowiednich znaków drogowych powoduje,
że piesi oraz rowerzyści nie mogą w tym miejscu czuć się bezpiecznie. Przekonał się o tym
pan Tomasz, wiozący dziecko do przedszkola. W jego rower uderzyło auto wyjeżdżające z
parkingu. Urzędnicy nie spieszą się jednak z decyzjami.
Rok temu Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zabrało się za budowę bezpiecznej drogi do
pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 323 i Przedszkola nr 50. Dzięki projektowi z Budżetu
Obywatelskiego dzieci miały już nie krążyć między zaparkowanymi przy Arenie samochodami, tylko
korzystać z chodnika, a rowerzyści z przedłużonej ścieżki biegnącej od ul. Alternatywy. W rezultacie
powstało dziwne i niepraktyczne połączenie ścieżki rowerowej z chodnikiem, przecinających się pod
nienaturalnym kątem.

Jeszcze gorszy okazał się brak odpowiednich oznaczeń informujących o nowej organizacji ruchu w
tym miejscu. Jak bardzo jest to niebezpieczne, na własnej skórze odczuł nasz czytelnik.
- Jechałem od strony Alternatywy rowerem, wioząc w foteliku dziecko do przedszkola. Po
przejechaniu ul. Pileckiego, kiedy znalazłem się na drodze prowadzącej z parkingu, zobaczyłem
nadjeżdżający z prawej samochód, który nie zwalniał i uderzył w tył mojego roweru. Jakimś cudem, w
miejsce pod fotelikiem. Parę centymetrów w bok i dziecko miałoby zmiażdżoną nogę. Na szczęście
skończyło się tylko na strachu. Dopiero wówczas, jeżdżąc tą trasą wiele razy, zauważyłem że pomimo
istnienia ścieżki rowerowej stoi znak informujący o jej końcu, popełniłem więc błąd. Nie widziałem
jednak nigdy nikogo, kto w tym miejscu schodziłby z roweru - opowiada pan Tomasz.

Urzędnicy wciąż "projektują i opiniują"
Aby nie dochodziło do takich niebezpiecznych sytuacji, oprócz demontażu znaku informującego o
końcu ścieżki rowerowej należy jeszcze wytyczyć przejście dla pieszych i rowerzystów z
namalowanymi pasami i progami zwalniającymi dla kierowców oraz postawić odpowiednie znaki.
I choć wydaje się, że to niewiele - w porównaniu do zagrożenia jakie niesie obecny chaos - urzędnicy
nie spieszą się. Ze względów budżetowych wykonanie nowego projektu organizacji ruchu przy
Arenie, UCSiR zlecili dopiero na początku tego roku, planując wykonanie prac latem. Okazało
jednak, że Zarząd Dróg Miejskich, opiniujący projekt, zażądał korekt.
- Uwagi dotyczyły m.in. przesunięcia miejsc do ładowania samochodów elektrycznych, dzięki czemu
możliwe będzie poszerzenie obecnego chodnika. Złożyliśmy nowy projekt uwzględniający uwagi i
czekamy na zatwierdzenie. Jak tylko je otrzymamy ruszymy z pracami, niewykluczone, że jeszcze w
tym roku - zapowiada Maria Flisiak z UCSiR.
Przesunięcie ładowarki do aut elektrycznych jest jednak kosztowne. Innogy zażądało za to 100 tys.
złotych! Muszą więc zostać zaprojektowane inne rozwiązania. A to znów potrwa.
Taka perspektywa nie zadowala pana Tomasza, który oczekiwałby od osób odpowiedzialnych za ład
na drodze więcej wyobraźni.
- Tutaj trzeba działać szybko, aby nie doszło do tragedii. Brak zebry na wyjeździe z parkingu
powoduje, że nawet jak będę prowadził rower, to też nie mogę się czuć bezpiecznie. Może się
skończyć tym, że ktoś przejedzie dziecko i to ono będzie winne, że wpadło pod samochód - irytuje się
mężczyzna.
Paradoskalnie, przed realizacją projektu z Budżetu Obywatelskiego, mimo wielu niedoskonałości,
było w tym miejscu bezpieczniej.
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