Parking przy Rosoła już rozkopany. Kierowcy gorączkowo
szukają nowych miejsc
data aktualizacji: 2019.02.21

Zaczęło się. Drogowcy wrócili na Rosoła. Nie wszyscy zorientowali się, że z
przebudowywanego parkingu trzeba zabrać swoje auto. Kierowcy rozglądają się za nowymi
miejscami, na których przez kilka tygodni będą mogli parkować.
Na parking przy osiedlu Kabaty, od zachodniej strony ul. Rosoła, wjechał już ciężki sprzęt.
Koparka zrywa betonową kratkę, na której do tej pory stały samochody. Pomimo tego, że od kilku dni
przy wjeździe stoi tablica informująca mieszkańców o rozpoczynających się robotach, wciąż parkuje
tam kilkanaście aut.
- Będę za chwilę wyjeżdżał, ale jak wrócę to nie mam pojęcia gdzie zaparkuję. Może jeszcze
zaryzykuję i znajdę tu miejsce? Jak na dobre rozkopią to będziemy tu mieli niezły bigos, naprawdę
nie ma gdzie postawić samochodu, stare bloki nie mają podziemnych garaży. Będzie kręcenie po
okolicy - mówi pan Michał.
Niektórzy gorączkowo analizują plan Kabat, szukając dogodnych miejsc blisko domu, bo parkować w
tym miejscu nie będzie można przez kilka tygodni.
- Niech robią, oby jak najszybciej. A gdzie teraz parkować? Jedyne co mi przychodzi do głowy to
może koło Lidla, który jest po drugiej stronie ulicy, albo dalej koło Tesco. Nie da się tych kilkuset
samochodów, które tu stały upchnąć gdzieś na sąsiednich uliczkach - mówi pan Jacek.

Przebudowa parkingu jest częścią poszerzania ul. Rosoła, przy okazji przebudowane są instalacje
podziemne, dlatego nie ma możliwości, by parkowały tam samochody. Jeśli właściciele nie zabiorą
ich do soboty (23.02), to odholuje je straż miejska.
Do tej pory na ogólnodostępnym parkingu wzdłuż Rosoła pomiędzy Wąwozową a Jeżewskiego
parkowało około 250 samochodów. Po remoncie będzie ich 186.
Rozpoczęte prace to wstęp do drugiego etapu przebudowy kabackiego odcinka ul. Rosoła. Po ich
zakończeniu firma Falbruk rozpocznie remont starej nitki ulicy, prowadzącej w kierunku
Wąwozowej. Roboty ruszą prawdopodobnie w marcu i zakończą się do końca kwietnia. W tym czasie
ruch będzie odbywał się jedną nitką jezdni w obu kierunkach.
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