160 stojaków rowerowych dla Ursynowa! Gdzie staną?
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Dzielnica dostała kolejne 160 rowerowych stojaków od miejskich drogowców. W ubiegłym
roku zainstalowano ich kilkaset, ale okazuje się, że potrzeby rowerzystów z Ursynowa są
dużo większe. Nieustannie brakuje rowerowych parkingów w okolicach wejść do metra przy
stacjach Natolin i Kabaty. Na problem z parkowaniem jednośladów narzekają również
ursynowscy uczniowie.
Ursynów jest dzielnicą rowerzystów. To chyba najbardziej popularny sport, jaki się tutaj uprawia.
Jeżdżą wszyscy – wyczynowo, rekreacyjnie, a nawet zawodowo. Akcja „Rowerowy maj”, która
zakończyła się sukcesem dla ursynowskich podstawówek udowodniła, że popularność tej aktywności
dotyczy również najmłodszych. To właśnie oni najbardziej skorzystają z nowego nabytku.
- Większość z pozyskanych stojaków stanie przy placówkach oświatowych. Dyrektorzy szkół zgłaszali
nam zapotrzebowanie dużo wcześniej, a akcja „Rowerowy maj” udowodniła, że ten sport jest w
naszej dzielnicy bardzo popularny, dlatego chcemy docenić uczniów i wspierać takie inicjatywy –
mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.
Na terenie dzielnicy już teraz jest niemal dwa tysiące stojaków, ale cykliści nadal narzekają, że
miejsc do pozostawienia roweru brakuje. Newralgicznymi punktami są lokalizacje przy wejściach do
metra. Kiedy rowerzyści mogą spodziewać się kolejnych stojaków?
- Instalacja stojaków przy stacjach metra jest trudniejsza o tyle, że wymaga najpierw sporządzeniu
projektu, dlatego proces jest bardziej złożony. Jeśli zapotrzebowanie szkół na stojaki nie wyczerpie
puli, oczywiście trafią one w okolice, które sygnalizują mieszkańcy – dodaje burmistrz.
W ubiegłym roku ursynowianie podczas konsultacji dotyczących lokalizacji nowych stojaków
rowerowych zgłosili aż 68 punktów, w których potrzebna była taka infrastruktura. Mimo dostawienia

wtedy 300 sztuk problem z parkowaniem pojazdów nie zniknął. Nadal zdarza się, że nie ma gdzie
zostawić jednośladu.
- Problem widać szczególnie przy kabackiej stacji metra. Często bywa, że wszystkie stojaki są zajęte i
zostają barierki. Widać gołym okiem, że potrzeby są dużo większe. Fajnie, że pojawiają się nowe, ale
to nadal za mało – mówi pani Magda.
Nowe stojaki rowerowe zostaną przekazane przez Zarząd Dróg Miejskich do końca lipca.
Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/160-stojakow-rowerowych-dla-ursynowa-gdzie-stana,6311.htm

