Ostateczne pożegnanie z zawrotką na POW przy Puławskiej
data aktualizacji: 2021.05.15

W poniedziałek wieczorem zniknie zawrotka na trasie POW prowadząca przez teren
budowy. Kierowcom pozostanie już tylko zjazd na rondo pod wiaduktem na Puławskiej.
Drogowcy będą łączyć istniejącą dorgę ekspresową S2 z jej nowym odcinkiem.
Miała zniknąć już w kwietniu, ale plany zostały odwołane ze względu na złą pogodę. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła dziś nasze wcześniejsze informacje - w
poniedziałek, 17 maja zamknięta zostanie wygodna zawrotka dla kierowców, która działa od grudnia.
- To umożliwi wykonawcy połączenie istniejącej drogi ekspresowej S2 z jej nowo budowanym
odcinkiem - informuje Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Zjazd do centrum tylko przez rondo
Do dyspozycji kierowców pozostanie umiejscowiony przez Puławską zjazd pod wiadukt do ronda,
gdzie codziennie tworzą się duże korki. Poprowadzona przez plac budowy zawrotka też była
zapchana, ale ruch rozkładał się na dwa zjazdy. Wąskim gardłem obu jest sygnalizacja świetlna.
- Zamknięcie zawrotki umożliwia rozszerzenie frontu prac i wykonanie docelowego połączenia
dotychczasowej S2 z nowo budowaną. Wykonawca będzie układał ostatnią (ścieralną) warstwę
nawierzchni na trasie głównej oraz na dwóch łącznicach węzła Puławska. Następnie wykona
oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto prowadzone będą roboty brukarskie - poinformowała rzeczniczka stołecznej GDDKiA.

Kiedy oddadzą tunel?
Wciąż nie wiadomo kiedy zakończy się budowa tunelu POW pod Ursynowem. GDDKiA cały czas
podaje termin czerwcowy, ale wciąż nie rozpatrzono roszczeń wykonawcy o przesunięcie terminów.
Astaldi, wykorzystując zapisy tzw. tarczy antycovidowej, zwróciło się z wnioskiem o dodatkowy czas
na zakończenie budowy tunelu, w związku z trudnościami w czasie pandemii.
Nie wiadomo również czy wcześniej, jeszcze przed oddaniem do użytku tunelu, otwarty zostanie
zjazd z trasy S2 w ulicę Gandhi i Płaskowickiej, który ułatwiłby kierowcom wjazd na Ursynów i
zastąpiłby likwidowaną zawrotkę. GDDKiA chciała uruchomić ten węzeł w styczniu, ale nie zgodziło
się na to miasto.
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