Burmistrz nie dotrzymał słowa. Nie otworzą wcześniej
Relaksowej. Zamkną skrzyżowanie
data aktualizacji: 2018.05.08

W następny wtorek, 15 maja dzielnica zamknie skrzyżowanie ul. Rosoła, Wąwozowej i
Relaksowej. Tydzień później kierowcy będą już mogli jeździć nową Relaksową i
Rosnowskiego. To kolejna zmiana planów.
Od kilku miesięcy trwa przebudowa ul. Relaksowej, od niespełna miesiąca przejazd tą ulicą jest
zablokowany - drogowcy na zlecenie dzielnicy budują tu drugą nitkę jezdni. Zamknięta jest również
ul. Rosnowskiego, którą jeżdżą kierowcy z Powsina czy Konstancina.
Burmistrz Robert Kempa obiecywał, że obie ulice będą nieprzejezdne przez około miesiąc (czyli
maksymalnie do 12 maja) a jedna z nitek Relaksowej miała zostać otwarta wcześniej, po to by
zaoszczędzić kierowcom uciążliwych objazdów. Słowa nie dotrzymał. Zarówno Relaksowa, jak i
Rosnowskiego zostaną otwarte dopiero 22 maja. Dlaczego?
- Podjęto decyzję o przyspieszeniu prac położenia wierzchniej warstwy nawierzchni asfaltowej i
modernizacji skrzyżowania Wąwozowa-Rosoła-Rosnowskiego, równocześnie z kończącymi się na
ulicy Relaksowej pracami - informuje urząd dzielnicy.
Oznacza to, że budowlańcy przyspieszą przebudowę skrzyżowania i zamiast zamykać je ponownie za
jakiś czas, wykonają niezbędne prace już teraz, a do użytku oddadzą je wraz nową Relaksową.

We wtorek, 15 maja, skrzyżowanie Wąwozowej i Relaksowej zostanie więc zamknięte – dzielnica
zaleca objazd ul. Przy Bażantarni. Zmienią się trasy autobusów linii 166, 192 oraz N37. Ta pierwsza
skręci w ul. Belgradzką. Autobusy 192 będa kończyły i zaczynały swój bieg na przystankach Kiepury
01 i 02. Nocny N37 skręci z alei KEN w Przy Bażantarni przez Rosoła do Belgradzkiej.
Po otwarciu przebudowanego skrzyżowania oraz ul. Relaksowej, do wakacji w tym rejonie ruch
będzie się odbywał już normalnie. Budowa drugiej nitki ul. Rosoła na odcinku od Jeżewskiego do
Wąwozowej ruszy dopiero latem.
- Ze względu na niższe natężenie ruchu, na kilkanaście dni planowane jest wtedy wprowadzenie
jednokierunkowej organizacji ruchu w ulicy Rosoła (jeden kierunek na odcinku od Jeżewskiego do
Wąwozowej) w celu wykonania tego odcinka w docelowym kształcie - informuje ursynowski ratusz.
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