Przebudowa ul. Rosoła dopiero w wakacje. Ratusz chce
uniknąć korków
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Po wielu miesiącach czekania pojawił się termin rozpoczęcia remontu starej nitki ul.
Rosoła. Prace mają ruszyć w wakacje. Ratusz tłumaczy, że tak będzie lepiej dla kierowców,
bo ruch jest wówczas mniejszy.
Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, kierowcy nie pamiętaliby już o remoncie. Miał zakończyć
się w grudniu ubiegłego roku. Jednak od początku poszerzanie ostatniego, kabackiego odcinka ulicy
Rosoła pełne było przykrych niespodzianek. Najpierw na przeszkodzie stanął wojewoda, który
doszukał się błędów formalnych w pozwoleniu na budowę, potem była nieodpowiednia pogoda do
prac drogowych. Wreszcie dzielnica zapowiedziała, że roboty ruszą tej wiosny. Teraz już wiadomo, że
trzeba czekać do końca roku szkolnego.
Ratusz przekonuje, że gdyby trzymać się planowanego dotychczas terminu zakończenia inwestycji,
który wyznaczony był na 6 lipca, końcówka prac przypadałaby na czerwiec i wiązałaby się z
utrudnieniami z dojazdem do szkoły oraz czerwcowym intensywnym ruchem komunikacyjnym. Poza
tym firma energetyczna będzie miała więcej czasu na przełożenie instalacji elektrycznej znajdującej
się pod ulicą.
- Sytuacja w związku z budową Rosoła jest dynamiczna. Dokonujemy korekty mając na uwadze
przede wszystkim dobro mieszkańców. Jestem przekonany, że koniec roku szkolnego i czas
wakacyjnych wyjazdów to dobry moment na zakończenie prac na Rosoła - mówi burmistrz Robert

Kempa.
Wykonawca prac - ursynowska firma Falbruk - chce, aby po wznowieniu prac, na miesiąc została
zamknięta nitka ul. Rosoła od centrum w stronę Kabat, na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul.
Wąwozowej. Ratusz poważnie zastanawia się nad tą opcją, bo jest ona dużo tańsza, niż zapewnienie
przejazdu w obu kierunkach na nowej nitce.
- My jesteśmy gotowi wejść z pracami w każdej chwili, czekamy na pozwolenie ze strony dzielnicy mówi Bogdan Falenta z Falbruku.
Ruch tylko jedną nitką ul. Rosoła nawet na tak krótkim odcinku, dla kierowców oznacza jedno jeszcze większe korki niż teraz, dlatego przesunięcie robót na okres wakacyjny uznają, za dobry
krok.
- To bardzo dobra wiadomość. Wiadomo jakie są korki na Rosoła, nawet teraz, a co by było gdyby
zamknęli jedną nitkę. Wakacje to najlepszy czas na takie roboty, byleby tylko uwinęli się do
września. Mamy już cywilizowany parking, a widać to najlepiej przy takim deszczu jak dziś. Nie ma
już błota - mówi pan Remigiusz.
Remont parkingu przy blokach spółdzielni "Osiedle Kabaty" rozpoczął się pod koniec lutego.
Planowany na 3-4 tygodnie z powodu zamieszania z pozostawionymi autami, a przede wszystkim
koniecznością przebudowy instalacji podziemnych skończył się dopiero w tym miesiącu. Wcześniej
parkowało tu około 250 samochodów, teraz jest miejsce dla 186.
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