Ruszyła przebudowa urzędowego parkingu. Szykuje się mała
rewolucja
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Już niedługo na parking pod urzędem dzielnicy mieszkańcy wjadą z dwóch stron. Właśnie
trwają prace nad jego przebudową. Zmiany podyktowane są potrzebami Ursynowskiego
Centrum Kultury.
Na początku grudnia na parking pomiędzy ursynowskim ratuszem a Ursynowskim Centrum Kultury
“Alternatywy” wjechał ciężki sprzęt. Posłuży on budowie nowego wjazdu i wyjazdu od strony ul.
Gandhi. Dzięki niemu kierowcy podróżujący w stronę ul. Cynamonowej nie będą już musieli
objeżdżać urzędu, żeby pod nim zaparkować.
Nowy wjazd to niejedyna zmiana, jaka czeka urzędowy parking. Zlikwidowany zostanie
dotychczasowy wyjazd z parkingu na ul. Gandhi. Wykonawca poszerzy natomiast istniejący wjazd od
strony al. KEN. Pozwoli to na wyjazd z parkingu także z tamtej strony.
Już teraz zmiany nie podobają się wszystkim użytkownikom parkingu. - Myślę, że to nie jest
niezbędne. Każdy wie, że wjeżdża się z jednej, a wyjeżdża z drugiej strony. Tak kierowcy będą
wjeżdżać tu i tu i zrobi się bałagan. To też nie jest jakiś wielki problem, żeby dojechać do
istniejącego wjazdu – stwierdziła już na początku listopada, kiedy urząd szykował się do inwestycji,
pani Edyta.

UCK wszystko zmieniło
Według ursynowskiego ratusza przebudowa parkingu jest konieczna i związana z otwarciem UCK
“Alternatywy”. Organizowane w nim imprezy i inne wydarzenia kulturalne ściągają wielu gości. Więc
i ruch na parkingu jest większy. Dlatego - oprócz budowy nowego i poszerzenia istniejącego wjazdu zmieniona zostanie organizacja ruchu na całym parkingu, dostosowana do większej liczby
samochodów. Pojawią się także nowe szlabany przy miejscach pod UCK.
- Będą dawać możliwość zabezpieczenia części miejsc parkingowych wyłącznie dla gości
„Alternatyw” - tłumaczy Kamila Terpiał, rzeczniczka ursynowskiego ratusza.
Połączenie między miejscami bliżej urzędu a tymi bliżej “Alternatyw” zostanie zachowane. Szlabany
będą opuszczane tylko w przypadku organizacji imprez kulturalnych.
Z początku urząd na przebudowę parkingu planował przeznaczyć 168 tys. złotych. Nikt jednak nie
zgłosił się do przetargu. Ostatecznie inwestycję wykona miejski Zakład Remontów i Konserwacji
Dróg za ponad 210 tys. zł. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku pod warunkiem, że
dopisze pogoda. Ratusz nie przewiduje żadnych utrudnień dla kierowców korzystających z parkingu.
Zablokowane zostały jedynie miejsca znajdujące się w ciągu przyszłego wjazdu.
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