Burmistrz wyszedł do mieszkańców i się nasłuchał
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Kłopotliwe przesiadki autobusowe, hałaśliwe centrum handlowe czy obawa o
zniszczenie dróg przez planowaną budowę obwodnicy Warszawy – mieszkańcy żalili się
burmistrzowi Ursynowa. Wczoraj odbyło się pierwsze z trzech planowanych spotkań.
- Mamy problem z połączeniem autobusowym od strony ulicy Rosoła. Dzieci muszą się dwa razy
przesiąść na tak krótkim odcinku - mówiła jedna z nauczycielek.
Czy sprawa zostanie załatwiona? Piotr Guział, burmistrz Ursynowa, nie odpowiedział jasno Autobusy nie podlegają burmistrzowi, tylko pod Zarząd Transportu Miejskiego. Oczywiście są rzeczy
do załatwienia i jeżeli jest taka potrzeba, to można.
Często poruszanym problemem było sąsiedztwo hipermarketu na Kabatach. Mieszkańcy skarżyli się
na hałas, który w nocy powodują samochody dostawcze. Obawiali się też o planowaną rozbudowę - W
tym miejscu na takiego giganta nie ma zwyczajnie przestrzeni! My, mieszkańcy, w tej chwili nie
mamy gdzie parkować - grzmiała z sali jedna uczestniczek spotkania. Burmistrz w tym przypadku
okazał się bardziej pomocny – Możemy w tej sprawie zorganizować sesję tematyczną rady dzielnicy.
Wiele problemów nie znalazło rozwiązania. Ale jak zapewniają urzędnicy, wszystko skrupulatnie
zanotowali.
Mieszkańcy poruszyli także inne problemy:
bezpieczeństwo na terenie zielonym pomiędzy Stacją Techniczno-Postojową Metra
Warszawskiego, a budynkami mieszkalnymi. Mieszkańcy skarżyli się na brak patroli
policyjnych, często powtarzające się tam libacje alkoholowe oraz psy bez kagańców i smyczy

bezpieczeństwa drogowego na terenie Kabat. Zaproponowano: budowę ronda na skrzyżowaniu
ulic Stryjeńskich, Wąwozowej, Rybałtów i Wełnianej, budowę sygnalizacji świetlnej na ulicy
Wąwozowej. Wytknięto też brak przejścia dla pieszych na skwerze „Złotówki"
znalezienie nowego, większego lokalu dla filii Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza,
która dziś znajduje się przy al. KEN 21
To nie koniec spotkań burmistrza z mieszkańcami
W planach są jeszcze dwa. W najbliższy czwartek (14 listopada), o godzinie 18:00, w Gimnazjum nr
95 przy ulicy Lokajskiego 3. Poruszone mają zostać problemy mieszkańców wschodniej części
Natolina.
W poniedziałek (18 listopada), też o 18.00, z burmistrzem można będzie porozmawiać w Szkole
Podstawowej nr 96 przy ulicy Sarabandy 16/22. Tematem mają być sprawy nurtujące mieszkańców
ulicy.
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