Kaznowska łata dziury. Te trzy ulice zyskają nową
nawierzchnię
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Trzy ursynowskie ulice - Rataja, Muchomora i 11KUD w rejonie Relaksowej doczekają się
lepszej nawierzchni - zostaną do końca wakacji utwardzone. Pieniądze da miasto w ramach
programu naprawy dróg gruntowych, który właśnie ogłosiły władze stolicy.
O tym jak bardzo uciążliwe jest życie przy ulicy z nieutwardzoną nawierzchnią doskonale wiedzą
mieszkańcy 11 KUD na Kabatach. Boczna uliczka od ruchliwej Relaksowej nie ma nawet swojej
nazwy, choć w ostatnich kilkunastu latach stanęło tu kilkanaście domów jednorodzinnych.
- Jak jest sucho kurzy się straszliwie. Jak popada deszcz powstają duże i głębokie kałuże - mówi pani
Joanna. Przez wiele lat mieszkańcy sami składali się na tłuczeń i koparkę do prowizorycznej naprawy
nawierzchni. Od czasu do czasu interweniuje też dzielnica.
Takich ulic jak 11 KUD, na Ursynowie jest znacznie więcej. Dzielnica nie ma pieniędzy, aby
wybudować chodniki i wylać asfalt lub ułożyć kostkę. Bo to nie tylko kwestia nawierzchni, ale też
kanalizacji. Za jej budowę odpowiadają miejskie wodociągi, którym nie spieszy się z jej
doprowadzeniem na osiedla Starych Kabat lub choćby Zielonego Ursynowa. Mieszkańcy cały czas
słyszą: brak pieniędzy.
W poniedziałek władze miasta ogłosiły program naprawy nawierzchni lokalnych uliczek gruntowych
w peryferyjnych dzielnicach Warszawy. W pierwszej - tegorocznej turze przeznaczono na niego 20
mln złotych.
- W zeszłym roku burmistrzowie dzielnic zostali poproszeni o przygotowanie propozycji ulic do
poprawy nawierzchni. Lokalne samorządy najlepiej znają potrzeby mieszkańców, dlatego

zaprosiliśmy do współpracy władze dzielnic - mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta
Warszawy.
- Chcemy bez dużych, kosztownych inwestycji poprawić jakość lokalnych ulic w rejonach, gdzie
mamy jeszcze drogi gruntowe - dodaje Kaznowska.
Na program załapał się też Ursynów, choć w skromnym zakresie. Dzielnica wysłała listę aż 10 ulic,
miasto wybrało zaledwie trzy. Są to: 1,5 kilometrowy gruntowy odcinek ulicy Muchomora od Lasu
Kabackiego do ul. Prawdziwka (często wykorzystywany przez rowerzystów), 200 metrów ulicy Rataja
położonej również w rejonie lasu - od strony Puławskiej (część drogi została wybudowana już przez
dzielnicę, odcinek bliżej lasu czeka na remont) oraz 220 metrów wspomnianej ul. 11 KUD na Starych
Kabatach.
Utwardzenie ich polegać ma na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową
lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji czy chodników. Remontami ma
się zająć należący do miasta Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Szybka technologia pozwoli
cieszyć się utwardzoną ulicą już po tygodniu robót.
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