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Niebezpieczne przejścia na skrzyżowaniu Doliny Służewieckiej i Rodowicza „Anody”
wymagają poprawy. Piesi, rowerzyści i kierowcy zgodnie przyznają - sprawę rozwiązałyby
światła. Przy okazji można by wyznaczyć osobną ścieżkę rowerową na ciągu wzdłuż Doliny.
Ruchliwe skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza „Anody” to dla pieszych i rowerzystów
udręka. Tamtejsze prawoskręty to jedyne relacje pozbawione świateł. Dla części kierowców to
zaproszenie do mniej uważnej jazdy. Zwłaszcza że dalej mają swój pas i nic ich nie powstrzymuje
przed szybszą jazdą. Pozostali uczestnicy ruchu nie mają wyjścia, jak im ustąpić lub zaliczyć bliskie
spotkanie z jadącym autem.
- Dosłownie kilka minut temu na podobnym skrzyżowaniu miałem taką sytuację, że kierowca się nie
zatrzymał. Kierowcy jeżdżą, jak chcą. Nie uważają na pieszych i rowerzystów. Prawo mają w
głębokim poważaniu - mówi rowerzysta pan Jarek.

Tego typu uwagi podnosi także druga strona. Nigdy nie wiadomo, czy zaraz na przejście nie wjedzie
pędzący rowerzysta. Zanim kierowca się zorientuje, może być już za późno.
- Jeżdżą, jak chcą, i zwyczajnie ich nie widać - zauważa pan Zbigniew, kierowca z Ursynowa.
Obie strony mają jednak ten sam pomysł na rozwiązanie problemu. - Światła na pewno by tutaj nie
przeszkadzały. Zresztą to trochę dziwne, że tutaj ich nie ma, a dalej już są - stwierdza pani Kasia.

Ciąg pieszo-rowerowy vs. ścieżka i chodnik
O sygnalizację zaapelowali ostatnio ursynowscy radni Otwartego Ursynowa - Paweł Lenarczyk i Piotr
Skubiszewski. Obaj zwracają uwagę, że dla wielu dzieci jest to droga do szkoły. Chodzi o uczniów
mieszkających przy Forcie Służew, a uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul.
Koncertowej.
- Niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa na przejściu, w szczególności pod kątem dzieci
uczęszczających do SP 303, to powód często opóźnionej decyzji rodziców w zakresie pozwolenia
dzieciom na samodzielne chodzenie do szkoły, a także brak ukierunkowania dzieci, aby korzystały w
tym celu z roweru - twierdzą Lenarczyk i Skubiszewski.

Zmiany przydałyby się również na ciągu pieszo-rowerowym prowadzącym do zebr. Spotyka się na
nim wielu pieszych i rowerzystów. Chociaż jest szeroki - ma ponad 2 metry - to brak tu linii
wyznaczającej miejsce dla pieszych i dla rowerzystów. Według radnych prowadzi do utarczek między
użytkownikami drogi. Problem ma dotyczyć przede wszystkim odcinka między ul. Nowoursynowską a
al. Rodowicza „Anody”.
- Przydałaby się ta linia. Nie brakuje tutaj ludzi, zwłaszcza że teraz tam dalej jest duży sklep zauważa pani Kasia.
- Powinna być tutaj oddzielna ścieżka, tak jak jest wzdłuż Rodowicza - mówi pan Marcin. - Musi być
jakiś podział. Piesi i rowerzyści, tak samo jak kierowcy, uprawiają wolną amerykankę. Jesteśmy
strasznie niezdyscyplinowani - dodaje pan Jarek.

Drogowcy: Może kiedyś...
Bezpieczniej ani wygodniej w okolicach skrzyżowania Doliny Służewieckiej i Rodowicza „Anody” w
najbliższym czasie jednak nie będzie. Oba przejścia w audycie bezpieczeństwa zebr na
Ursynowie zostały ocenione przez Zarząd Dróg Miejskich na trzy w sześciostopniowej skali (0-5).
- Audytorzy zwracali tam uwagę na duże natężenie ruchu, choć też na niewielką liczbę pieszych i
rowerzystów. Zawarli między innymi zalecenie, żeby je osygnalizować i skrócić. Na ten rok nie mamy
tego w planach. Siłą rzeczy, jeśli poziom bezpieczeństwa oceniono na 3 w skali od 0-5, to mamy
pilniejsze zebry do poprawki - mówi Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.
Pilniejsza od namalowania linii na ciągu wzdłuż Doliny Służewieckiej jest też budowa przejazdów
rowerowych Doliny Służewieckiej z al. Wilanowską i al. Sikorskiego. Na ursynowskim odcinku
miejscy drogowcy nie planują na razie niczego zmieniać.
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