W tym roku na Ursynowie wysyp inwestycji rowerowych
data aktualizacji: 2022.06.20

Stare, zniszczone, wybrakowane - i takie ścieżki rowerowe można znaleźć na Ursynowie. W
tym roku drogowcy oraz dzielnica planują lub już prowadzą kilkanaście rowerowych
inwestycji. Gdzie i co się zmieni?
Tegoroczne remonty i budowy dróg rowerowych na Ursynowie nie tylko są planowane. Część z nich
już trwa. Na przykład budowa ścieżki wzdłuż ulicy Płaskowickiej. Odcinek od ul. Pileckiego do al.
KEN wraz z przyszłym odcinkiem od al. KEN do ul. Cynamonowej będzie uzupełnieniem trasy
rowerowej wzdłuż POW. Roboty ruszyły na początku maja i według Zarządu Dróg Miejskich miały
potrwać trzy tygodnie. Nadal jednak trwają, ale jest już bliżej niż dalej do ich zakończenia.

Rowerzystów z Ursynowa mogą także zainteresować plany drogowców dotyczące skrzyżowania
Doliny Służewieckiej i al. Sikorskiego z ul. Wilanowską. ZDM wyznaczy tam przejazdy rowerowe.
Natomiast już stricte na Ursynowie niedługo powinna ruszyć przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Rosoła. Odcinek od bloku przy ul. Mandarynki 6 do ul. Belgradzkiej ma być gotowy do 6 lipca.
Stara nawierzchnia zostanie zastąpiona nową. Drogowcy wyremontują ścieżkę w ramach projektu z
budżetu obywatelskiego o nazwie "Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na
Ursynowie".

Ten sam projekt zakłada także przebudowę dalszego odcinka - od ul. Belgradzkiej do ul. Przy
Bażantarni. Tutaj jednak drogowców czeka więcej pracy. Nie tylko wymienią nawierzchnię, ale
zmienią także geometrię drogi. ZDM zakładał start prac na trzeci kwartał tego roku.

Dzielnica też remontuje
W ramach “Rowerowej Od-nowy” planowany jest remont jeszcze jednej drogi. Chodzi o ścieżkę
wzdłuż ul. Przy Bażantarni od ul. Stryjeńskich do ul. Telekiego. Tym jednak zajmie się już ursynowski
ratusz. Chodzi o parędziesiąt metrów, o których kilka lat temu ratusz zapomniał przy okazji remontu
ścieżki w Alei Kasztanowej. Wykonawca będzie miał za zadanie wymienić kostkę na asfalt oraz
poszerzyć ciąg, by pasował do wcześniej wyremontowanych odcinków.

Dzielnica będzie realizować jeszcze jeden rowerowy projekt z budżetu obywatelskiego. “Łączymy
rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki” zakłada
wykonanie przejazdu przez wygrodzony chodnik między budynkami numer 8B i 10 przy ul. Dembego.
Dzięki temu połączone zostaną ulice Dembego i Relaksowa.

Ratusz jeszcze przygotowuje się do obu inwestycji - trwają prace nad projektami. Następnie ogłosi
przetarg na wykonawcę. Podobnie jest w przypadku ostatniego niewyremontowanego odcinka
ścieżki w parku im. Romana Kozłowskiego.

Co ciekawe, projekt “Łączymy rowerowe szlaki” zakłada również budowę łącznika ulic Puławskiej i
Janowskiego oraz ciągu wzdłuż Doliny Służewieckiej z ul. Fosa i wyznaczenie jednokierunkowych
pasów rowerowych wzdłuż tej drugiej. Kiedy powstaną? Nie wiadomo.

Nowe ścieżki na Ursynowie
Ursynowski urząd szykuje jednak więcej udogodnień dla rowerzystów. Dzielnica zleciła
przygotowanie koncepcji i kosztorysu budowy ścieżek rowerowych wzdłuż pięciu ulic. Cykliści
dostaną swoją drogę na ulicy Nugat - od ul. Rosoła do ul. Kiedacza oraz ul. Kiedacza - od ul. Nugat
do ul. Kopcińskiego.
Dalej ścieżki planowane są na ul. Romera - od świateł niedaleko ronda Geografów do ronda Webera i ul. Herbsta - od ronda Webera do al. KEN. Na Kabatach natomiast planowana jest droga wzdłuż ul.
Wilczy Dół - od ul. Mielczarskiego do ul. Rybałtów.
Chociaż na pewno znalazłoby się więcej ścieżek wymagających remontu lub budowy, to rowerowych
inwestycji w tym roku na Ursynowie - jak widać - nie brakuje.
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