BUDOWA POW: Co z rondem na Stryjeńskich? Budowlańcy
spóźnieni już 2 miesiące
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Miały potrwać dwa tygodnie, a potrwają... aż do lata! Przedłużają się prace nad budową
wodociągu przy rondzie na Płaskowickiej i Stryjeńskich. Budowniczowie POW zabrali
kierowcom jeden pas do skrętu w prawo. Po południu tworzą się korki.
- Od lutego nie funkcjonuje wydzielony pas do skrętu w prawo z Płaskowickiej w Stryjeńskich, co
znacznie zwiększyło korki, których - o dziwo - na Płaskowickiej raczej nie było. Aktualna organizacja
ruchu miała trwać dwa tygodnie, a trwa już ponad dwa miesiące - skarżą się naszej redakcji
ursynowscy kierowcy.
Chodzi o zamieszanie na rondzie na skrzyżowaniu Płaskowickiej, Dereniowej i Stryjeńskich. 7 lutego
wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy rozpoczął budowę wodociągu w tej okolicy. Drogowcy
zaanektowali jedno z przejść dla pieszych oraz część pasów ruchu, m.in. jeden z kluczowych dla
powracających na Ursynów mieszkańców Kabat pas do skrętu z Płaskowickiej w Stryjeńskich. Teraz
można skręcić tylko z jednego, wspólnego pasa.
- Tworzą się tu naprawdę duże korki. Prace miały już dawno zostać zakończone, a ich końca nie
widać. Czasami coś robią, a czasami nic się nie dzieje - piszą do nas mieszkańcy.
Rzecznik Astaldi Mateusz Witczyński przyznaje, że prace znacznie się opóźniły. Drogowcy napotkali
na nieprzewidziane przeszkody, co wydłużyło terminy zakończenia prac. Początkowo Astaldi

informowało, że zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać tylko przez dwa tygodnie, a więc
do 19 lutego. Mijają już dwa miesiące, a o końcu robót nie ma mowy.
Jak zapowiada Witczyński w rozmowie z Haloursynow.pl, roboty potrwają aż do początku lata.
Wykonawca POW nie chce bowiem wprowadzać dodatkowego zamieszania w postaci nowej,
tymczasowej organizacji ruchu, która wkrótce zamieni rondo przy Płaskowickiej i Stryjeńskich w
zwykłe skrzyżowanie.
Drogowcy przygotowują się do przełożenia ruchu na ul. Stryjeńskich na tzw. by-pass. Ulica przy
skrzyżowaniu zostanie wygięta w łuk, tak, by na przejętej przez budowlańców dotychczasowej nitce
drogi, mógł powstać kolejny fragment stropów tunelu trasy S-2.
Kiedy to nastąpi? Tego rzecznik Astaldi nie jest jeszcze w stanie sprecyzować, bo zależy to od
postępów prac na innych odcinkach. Wstępnie ustalono, że rondo zniknie na początku lata. Astaldi
obiecuje, że mieszkańcy zostaną o tym powiadomieni na dwa tygodnie przed datą wprowadzenia tych
zmian.
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