Auta jak samotne wyspy na placu budowy. Remont przy
Rosoła potrwa dłużej
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Kilkanaście samochodów blokuje remont parkingu przy ul. Rosoła. Drogowcy mimo to
rozpoczęli prace. Na razie starają się okrążać pozostawione auta, choć wysepki z
samochodami wyglądają zabawnie. Remont miejsc postojowych potrwa dłużej niż wcześniej
zapowiadano.
W miniony czwartek budowlańcy wrócili na Rosoła. Do przebudowania jest ogromny parking na
ponad 200 miejsc przy blokach spółdzielni "Osiedle Kabaty" oraz stara nitka ulicy. Nowa nitka,
prowadząca do centrum, została oddana do użytku w grudniu.
O wznowieniu prac dzielnica informowała na tydzień przed wjazdem koparek, prosząc kierowców o
usunięcie aut z parkingu. Zdecydowana większość z kilkuset osób zastosowała się do zakazu wjazdu
i parkowania. Swoje samochody przestawiła na pobliskie parkingi, choć znalezienie na nich wolnych
miejsc nie było łatwe.
Obejdzie się bez wzywania straży?
W tej chwili roboty budowlane utrudnia kilkanaście stojących aut. Mimo to pracownicy wykonawcy
(ursynowskiej firmy Falbruk) kontynuują demontaż płyt parkingowych i wkrótce rozpoczną wykopy.
Do przebudowania są instalacje podziemne. Co z pozostawionymi autami?

- Jakoś sobie z nimi poradzimy. Raczej nie będziemy wzywać straży miejskiej - mówi Bogdan Falenta
z Falbruku. Wykonawca zamierza delikatnie przepychać auta, by nie przeszkadzały w pracach. W
przypadkach, gdy nie będzie wyjścia, samochody będą odholowywane we współpracy ze strażnikami.
Pozostawione na wysepkach z nieruszonych płyt pojazdy, okrążone sprzętem budowlanym, wyglądają
dość zabawnie. Okoliczni mieszkańcy żartują sobie z tych aut.
- Większość tych samochodów stoi już od dawna i nikt się nimi nie interesował. Są jak samotne statki
z rozbitkami na morzu - śmieje się pan Stefan z Kabat.
Nie do śmiechu jest burmistrzowi Robertowi Kempie, który zapowiadał, że przebudowa parkingu
potrwa 3-4 tygodnie. Z powodu zamieszania z pozostawionymi autami, a przede wszystkim dużego
zakresu przebudowy instalacji podziemnych, wykonawca twierdzi, że roboty potrwają nawet 5-6
tygodni, czyli do pierwszej połowy kwietnia. I to pod warunkiem, że pogoda będzie sprzyjać.
Nowa Rosoła przed Wielkanocą?
Dopiero po zakończeniu przebudowy parkingu (z ponad 200 miejsc powstanie 186) Falbruk weźmie
się za przebudowę starej nitki ulicy Rosoła, co potrwa kolejne kilka tygodni. Nie jest zatem pewne, że
inwestycja zakończy się z końcem kwietnia.
Przypomnijmy, budowa ul. Rosoła oraz Relaksowej trwa od lata ubiegłego roku. Miała zostać
zakończona do końca 2018 roku, ale wojewoda w trakcie prac, ze względów formalnych, uchylił
pozwolenie na budowę i wstrzymał prace do 1 października, do czasu uzyskania nowych zezwoleń.
Całkowity koszt inwestycji to ok. 20 mln złotych.
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