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Niegdyś była jednym z najpopularniejszych szlaków handlowych. Dziś ulica
Nowoursynowska jest częstym kierunkiem wędrówek po Ursynowie. Urokliwa okolica
przyciąga tu całe rodziny - kocie łby, wyglądający zza płotu Pałac Natoliński i ostaniec
Puszczy Mazowieckiej Dąb Mieszko I. Aktywiści chcą dać ulicy nowe życie.
Nowoursynowska to wiekowa droga, która od XIV wieku funkcjonowała jako leśny dukt, ciągnący się
skarpą aż do Czerska. Łączyła okoliczne wsie takie jak Służew, Wolica i Stare Kabaty. Z czasem
dorobiła się kocich łbów i awansowała do miana ulicy.
Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Otwarty Ursynów chcą zamienić 500-metrowy fragment tej ulicy
od Belgradzkiej do Pałacu Natolińskiego w bardziej zielony i przyjazny mieszkańcom. Proponują
pieszy deptak z dopuszczonym ruchem rowerowym, nowe nasadzenia drzew i krzewów,
mineralną ścieżkę obok bruku, a także nowe ławki i kosze na śmieci.
- Ta ulica ma potencjał na bycie wizytówką Ursynowa. Dziś to miejsce przyciąga lokalnych
mieszkańców. Jednak istniejąca infrastruktura w postaci wyeksploatowanych ławek i
nieestetycznego przedeptu wzdłuż historycznego bruku nie pasują do charakteru tego miejsca mówi Piotr Skubiszewski ze stowarzyszenia Otwarty Ursynów, które współrządzi dzielnicą.

Szlabany i nowy chodnik
Mimo iż ten fragment Nowoursynowskiej jest całkowicie wyłączony z ruchu, to wciąż nieuważnym
kierowcom zdarza się tam wjechać. Pomysłodawcy zmian chcą zbawić bruk w okolicach
dębu kategorii drogi publicznej i zamontować szlabany przy skrzyżowaniu z ul. Belgradzką oraz przy
Centrum Europejskim Natolin.
Aktywiści MJN i radni OU proszą również burmistrza o remont zniszczonego chodnika na
południowym odcinku ulicy Nowoursynowskiej wraz z zabezpieczeniem korzeni drzew - dziś
szczelnie przykrytych wybrzuszonymi płytami chodnikowymi. W tym celu na fragmentach chodnika
w pobliżu drzew proponują wykorzystać nawierzchnię mineralno-żywiczną przepuszczającą wodę i
powietrze do korzeni drzew.
- Obecnie zniszczony chodnik stanowi barierę architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością oraz
dla rodziców z dziećmi w wózku. Także drzewa nie mają odpowiedniej przestrzeni na wzrost - dodają
pomysłodawcy zmian na Nowoursynowskiej.

Wniosek o zmiany do burmistrza Roberta Kempy aktywiści złożyli w zeszłym tygodniu.
- Jeszcze nie znam tematu, więc nie mówię tak, ani nie mówię nie. Mieliśmy już kilka postulatów od
mieszkańców w sprawie tego fragmentu ul. Nowoursynowskiej - mówi burmistrz Robert Kempa.
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