Tunel POW wreszcie ze zgodą strażaków. Otwarcie przed
świętami?
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Do trzech razy sztuka. Strażacy wydali dziś pozytywną opinię dla tunelu POW na Ursynowie.
Otwarcie ursynowskiego odcinka trasy S2 może nastąpić przed świętami.
Na początku tygodnia strażacy po raz trzeci kontrolowali poziom bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w liczącym 2,3 km tunelu. Tym razem sprawdzano głównie system wentylacyjny.
Podczas ostatniej kontroli okazało się, że nie działa jeden z zapasowych wentylatorów, który w
przypadku pożaru wyprowadza dym z tunelu do wyrzutni powietrza.
Drogowcy wysłali zepsuty wentylator do serwisu w Portugalii. Po paru tygodniach urządzenie
wróciło na Ursynów. Przeszło testy wewnętrzne, choć wykonawcy tunelu byli pełni obaw, bo
wentylator "wpadał w wibracje". Ostatecznie po kolejnych poprawkach, w ubiegłą środę Astaldi
złożyło zawiadomienie o zakończeniu budowy i zgłosiło strażakom gotowość odbioru.
- W piątek strażacy wydali pozytywną opinię bezpieczeństwa w sprawie tunelu Południowej
Obwodnicy Warszawy - poinformował bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej.
Informację potwierdziła Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.- Mamy pozytywne stanowisko PSP. W
poniedziałek otrzymane dokumenty złożymy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- powiedziała.

Nadzór budowlany będzie teraz badał poprawność dokumentacji technicznej tunelu i decydował o
wydaniu zgody na użytkowanie obiektu. Ostatnie słowo należeć będzie do wojewody mazowieckiego,
który potwierdza zgodę na użytkowanie.
Drogowcy zapowiadają, że ostatni brakujący odcinek trasy S2 na terenie Warszawy zostanie oddany
kierowcom w tym roku.
- S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów zostanie oddana do ruchu jeszcze jesienią
tego roku - dodała rzeczniczka warszawskiego GDDKiA.
Wg naszych nieoficjalnych informacji otwarcie tunelu szykowane jest na okres przed świętami
Bożego Narodzenia. Początkowe plany, aby stało się to w połowie grudnia prawdopodobnie nie
ziszczą się.
Ursynowski odcinek trasy S2, liczący w sumie 4,6 km, był budowany od grudnia 2015 roku. Powinien
zostać oddany do użytku już w sierpniu 2020 roku. Kosztował ponad 1,2 mld złotych. Wszystkie trzy
odcinki POW to koszt ponad 2,5 miliarda, z czego prawie 2 mld dała Unia Europejska.
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