Program dla Ursynowa
Dzielnica dialogu z mieszkaocami


internetowy system konsultacji społecznych we wszystkich ważnych sprawach dotyczących
dzielnicy



rozwiązywanie wszelkich sporów i konfliktów na drodze dialogu z udziałem wszystkich
zainteresowanych stron, przy wsparciu urzędu dzielnicy



działalnośd dzielnicowego radnego jako skutecznego pośrednika między mieszkaocami a
władzami miasta, przekazywanie lokalnych problemów urzędnikom miejskim i
egzekwowanie od nich działao



wsparcie dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie lokalnych inicjatyw, udostępnianie
sal w urzędzie dzielnicy, sieci bibliotek i w domach kultury

Bezpieczny i płynny ruch drogowy


"zielona fala" na al. KEN i ul. Rosoła dla kierowców jadących z przepisową prędkością
ustawiana w kierunku intensywnego ruchu (rano w stronę centrum, po południu z
powrotem)



realizacja, w niebezpiecznych punktach, przejśd dla pieszych "z wyniesioną powierzchnią"
(na podwyższeniu) zamiast progów zwalniających




więcej przejśd dla pieszych "na przycisk"
znany z krajów zachodnich system blue disc - w kluczowych miejscach (np. wzdłuż KEN)
strefa parkowania czasowego 1,5-2h; kierowca samodzielnie wpisuje na kartce lub ustawia
na kartonowym zegarku godzinę przyjazdu




dopilnowanie aby budowa trasy S2 spowodowała najmniejsze możliwe utrudnienia w ruchu
włączenie w projekt budowy tunelu pod Ursynowem wszelkich niezbędnych prac na ulicy
Płaskowickiej, w tym przebudowę skrzyżowania z ul. Lanciego i Cynamonową



budowa równoległych miejsc parkingowych, wraz z pasem jazdy dla rowerów, na ulicach o
mniejszym ruchu, tj. Bartoka, Dereniowej, Jastrzębowskiego, Herbsta, Romera,
Surowieckiego, Cynamonowej, Stryjeoskich, Kiedacza i Nugat
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Zieleo, sport i rekreacja







oświetlenie ursynowskich parków na fotokomórkę, co poprawi komfort i bezpieczeostwo w
parkach dziś nieoświetlonych, a jednocześnie pozwoli na oszczędności przy eksploatacji
połączenie ursynowskich ścieżek rowerowych w spójną sied, realizacja brakujących
fragmentów
postawienie większej liczby ławek dla spacerowiczów w różnych miejscach dzielnicy
wprowadzenie możliwości rezerwacji boisk sportowych poza godzinami pracy szkół
większa liczba dzielnicowych turniejów sportowych dla młodzieży
częstsze patrole Straży Miejskiej w okolicach boisk w godzinach nocnych

Kultura, edukacja i rozwój


ożywienie istniejących domów kultury i szersze ich wsparcie ze strony urzędu
dzielnicy, szczególnie do czasu poprawy kondycji budżetowej i możliwości
budowy dzielnicowego domu kultury



oferta porannych zajęd dodatkowych dla dzieci z popołudniowej "zmiany"
szkolnej, docelowo likwidacja systemu zmian



budowa nowego przedszkola na Ursynowie





dążenie do stworzenia i rozwoju "wieczorowego centrum" Ursynowa na Imielinie
stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości w myśl zasady Ursynów to nie tylko sypialnia
powrót Bazarku Na Dołku na stare miejsce po budowie trasy S2, ale w nowoczesnej,
estetycznej formie



wymiana starego typu oświetlenia ulicznego wzdłuż alei KEN na dużo jaśniejsze lampy
metalohalogenkowe lub energooszczędne i łatwe w inteligentnym sterowaniu diody LED

Propozycje lokalne
Okręg I (Zielony Ursynów)






kwestia odwodnienia: pogłębienie bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych
rozbudowa sieci kanalizacyjnej
realizacja placu zabaw przy ul. Kajakowej
parkingi P+R przy stacjach Warszawa-Jeziorki i Warszawa-Dawidy
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej

Okręg II (Ursynów Północny, Stokłosy)


skośne malowanie miejsc postojowych wzdłuż alei KEN, zamiast miejsc prostopadłych



likwidacja miejsc postojowych po wschodniej stronie KEN, miedzy uliczkami Artystów i
Uczonych – na tragicznym łuku, gdzie blokują widocznośd i powodują dziesiątki wypadków.
Przebudowa skrzyżowania KEN/Artystów i wyznaczenie pasa do skrętu z KEN (jadąc w
kierunku Kabat) w lewo w ul. Artystów



odbudowa skejtparku "Korty" pod Kopą Cwila w porozumieniu ze środowiskiem
deskorolkowców



realizacja nasadzeo drzew i ekranów w okolicach Doliny Służewieckiej w celu ochrony przed
hałasem
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Okręg III (zachodni Imielin i Natolin)





stworzenie tymczasowego parkingu od strony lasu dla mieszkaoców os. Kazury na czas budowy
tunelu trasy S2
zagospodarowanie parku przy Górce Rogala
równowaga zieleni - wprowadzenie stosownych wymogów do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
bezpieczne przejścia dla pieszych w wybranych miejscach - światła na przycisk, w szczególności
na fragmencie ulicy Dereniowej w okolicy Amundsena

Okręg IV (wschodni Imielin i Natolin)















stworzenie parku wraz z placem zabaw na dzielnicowej części "górki" w obrębie ulic Rosoła,
Grzegorzewskiej i Szolc-Rogozioskiego
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Płaskowickiej i Cynamonowej/Lanciego
budowa parku wraz z miejscami parkingowymi nad tunelem trasy S2, po jego realizacji
ucywilizowanie Parku Lasek Brzozowy: stworzenie ścieżek i latarni na fotokomórkę
dokooczenie kontrapasu rowerowego za ulicą Orszady
dopilnowanie budowy "Fortepianu" - nowoczesnego budynku targowego
budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Kiedacza od strony Ciszewskiego
remont Nugat, Kiedacza i Ciszewskiego
stworzenie wiaty na przystankach Mandarynki i Kopcioskiego
remont boiska do koszykówki w okolicach przystanku Teligi
stworzenie skansenu Wsi Wolica, jako ważnej części historii Ursynowa
działanie na rzecz szerszej dostępności Parku Natolioskiego dla mieszkaoców
budowa dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Cynamonowej, na wysokości targowiska
"Na Skraju", obok "Cynamonowego Domu"
rozbudowa stołówki szkolnej w SP340 przy Lokajskiego

Okręg V (Kabaty)








ograniczenie skali rozbudowy Galerii Kabaty, w szczególności realizacja podziemnej hali
dostaw, zmniejszenie powierzchni użytkowej oraz dostosowanie architektury budynku do
charakteru Kabat
zamykanie parku Moczydełko na noc i oświetlenie go latarniami na fotokomórkę
rozwój Sadku Natolioskiego jako miejsca wydarzeo towarzyskich
budowad niewielkiego kompleksu dla sportowców tuż przy lesie Kabackim; w budynku byłyby
zamykane szafki, prysznice oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego
budowa monitorowanej stacji rowerowej P+R przy metrze Kabaty, gdzie będzie można
spokojnie przypiąd rower i ruszyd w drogę do pracy, na zakupy lub na kawę
zajęcia dla seniorów i mam z dziedmi o rozmaitej tematyce: od muzyki poprzez zdrowe
żywienie do warsztatów artystycznych; zajęcia miałyby rozwijad i aktywizowad uczestników
oraz pomagad w tworzeniu społeczności aktywnych mieszkaoców Kabat
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