Wreszcie równo przy metrze Ursynów!
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Zmiany przy wyjściu ze stacji metra Ursynów. W miejscu starego wysłużonego chodnika
pojawił się nowy, a dodatkowo usprawnienia dla niepełnosprawnych. Takich zmian będzie
więcej. Drogowcy usuną bariery architektoniczne i poprawią chodniki w 13 miejscach w
naszej dzielnicy.
- Ale równo! - cieszy się pani Marlena z ul. Puszczyka. Przy północno-zachodnim wyjściu ze stacji
metra Ursynów, po stronie najstarszego ursynowskiego osiedla, drogowcy ułożyli z płyt nowy
chodnik. Stary był już dziurawy i bardzo nierówny. - Można było sobie na nim zęby wybić - mówi
mieszkanka.

Na pierwszy ogień - Ursynów
Drogowcy wzięli się za naprawianie chodników w rejonie stacji metra, obniżanie krawężników,
montowanie płyt ostrzegawczych i pasów prowadzących.
- To zazwyczaj niezbyt wielkie inwestycje, ale istotne zwłaszcza dla lokalnej społeczności. To właśnie
one niwelują bariery architektoniczne i sprawiają, że wzrastają komfort oraz bezpieczeństwo osób
starszych czy niepełnosprawnych, ale także matek z wózkami, rowerzystów i pieszych - przekonuje
Zarząd Dróg Miejskich.
Drogowcy zebrali zgłoszenia od mieszkańców i okazało się, że dużo z nich napływa właśnie z

Ursynowa. To dlatego w naszej dzielnicy postanowili rozpocząć prace. Na pierwszy ogień
poszedł remont schodów przy wyjściu ze stacji metra Stokłosy.
Później wymieniony został wspomiany chodnik na ok. 300 m. kw. przy północno-zachodnim wejściu
do stacji Ursynów. To samo czeka chodnik po drugiej stronie alei KEN - przy północnowschodnim wejściu do metra. Wisienką na torcie będzie montaż 5 stojaków rowerowych.
Zmiany czekają też południowo-wschodnie wejście do stacji metra Imielin, czyli to przy
Kulczyńskiego. Tamtejszy chodnik przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Płyty są chybotliwe i
nierówne. Wkrótce powstanie tam 400 metrów kwadratowych przejścia z nowych płyt, również z
płytami ostrzegawczymi i pasami prowadzącymi dla osób niewidomych i niewidzących.

Znikną stopnie przy Koncertowej
20 m.kw. chodnika drogowcy wymienią na wysokości stacji Stokłosy, przy al. KEN 84. Na wysokości
numerów 26, 83 i 103 obniżone zostaną krawężniki przy miejscach postojowych przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku przy al. KEN 94 zobaczymy płyty ostrzegawcze
przy przejściach dla pieszych, podobnie jak w rejonie skrzyżowania al. KEN i ulic Polinezyjskiej 1
oraz Hawajskiej 6.
Obniżenie i regulacja krawężników, tak aby były bardziej przyjazne dla wózków oraz instalacja płyt
ostrzegawczych, czeka także miejsce przy Karczunkowskiej 30 oraz skrzyżowanie tej ulicy z ul.
Sarabandy.
Z ostatniej zmiany ucieszą się nie tylko rodzice pchający wózek dziecięcy i niepełnosprawni na
wózkach, ale również rowerzyści. Od lat wielu z nich wyjeżdżając z przejścia podziemnego pod
Doliną Służewiecką w kierunku Koncertowej musi ponownie schodzić z roweru, bo przy dawnej
przychodni straszą cztery stopnie.
- W ramach wymiany nawierzchni zlikwidujemy je – nie jest tam na tyle stromo, by były konieczne zapowiadają miejscy drogowcy.
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