Piach zamiast soli. Ursynów gotowy na zimowe odśnieżanie
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Zimą ursynowski ratusz nie będzie solił wszystkich ulic. Ten system sprawdził się już w
zeszłym roku i w nadchodzącym sezonie wytypowano już 18 miejsc, gdzie zamiast
soli pojawi się tylko piach. Władze dzielnicy zapewniają, że połamane nogi mieszkańcom
nie grożą.
- Będziemy odśnieżać i sypać piaskiem. Tak działaliśmy już w zeszłym roku. Śnieg tam się dłużej
utrzymywał, ale nie tworzyła się plucha - mówi Piotr Machaj, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów.
Brak soli to oszczędności
Jak policzyli urzędnicy, koszt odśnieżania ulicy bez użycia soli, jest nawet trzykrotnie niższy. W
zeszłym roku dzielnica zrezygnowała z solenia 11 ulic. W tym ma być ich aż 18, chociaż jak
dowiedział się portal Haloursynów.pl, ich liczba może się jeszcze powiększyć - Dostaliśmy taką
prośbę o niesolenie od mieszkańców ulicy Klarnecistów. Jeżeli więcej osób opowie się za tym
rozwiązaniem, tam też zrezygnujemy z sypania soli - mówi Piotr Machaj, zastępca burmistrza.
Gdzie zamiast soli będzie piach?
ul. Hołubcowa od Południowej Obwodnicy do ul. Spornej
ul. Hołubcowa od Poleczki do Południowej Obwodnicy
ul. Kanarkowa Katarynki odcinek ul. Pozytywki na zachód
ul. Kurantów od ul. Karczunkowskiej
ul. Leśna od granicy lasu do wjazdu do jednostki wojskowej
ul. Moczydłowska
ul. Nowoursynowska od Relaksowej do lasu

ul. Nowoursynowska od ul. Płaskowickiej do ul. Pietraszewicza "Lota"
ul. Oberka
ul. Puchaczy
ul. Renety
ul. Sztajerka od ul. Ludwinowska do ul.Hołubcowa
ul. Taneczna od ul. Krasnowolska do ul. Chodzonego)
ul. Turkawki
ul. Ustronie
ul. Wędrowców od ul. Farbiarska do ul. Puławskiej
ul. Zięby
W podobny sposób oczyszczane będą ulice w okolicy rezerwatów przyrody. Urząd dzielnicy
najczęściej rezygnuje z solenia tam, gdzie poproszą o to sami mieszkańcy.
Niesolenie to jednak wyjątek od reguły. Na blisko 80 kilometrów dróg, które dzielnica ma pod swoją
opieką, niesolonych ma zostać tylko niecałe 10 kilometrów.
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