
Rusza przebudowa ulicy 
Grunwaldzkiej. Będzie ciężko
•  Od dziś można spodziewać się trudności z przejazdem przez miasto
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Ulica Grunwaldzka będzie prze
budowana na odcinku od ul. 
Siedleckiej do ul. TadeuszaKoś- 
ciuszki. Prace ruszają dziś na zle
cenie Zachodniopomorskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie, bo ulica stanowi 
fragment drogi wojewódzkiej nr 
114. Prowadzone roboty drogo
we w  okresie wakacyjnym spo
wodują duże utrudnienia komu
nikacyjne i wydłużenie czasu 
przejazdu. W szczytowych mo
mentach zaawansowania prac 
drogowych ruch odcinkiem dro
gi wojewódzkiej zostanie ogra
niczony jedynie do autobusów, 
zaopatrzenia i pojazdów służb 
miejskich.

Prosimy 
o korzystanie 

z alternatywnych 
połączeń 

drogowych

► Pracami zajmuje się Eurovia Polska. Na czerwono i fioletowo 
podano trasy sugerowanych objazdów

- Z uwagi na to, że przebudo
wywany odcinek drogi woje
wódzkiej nr 114 jest jednym 
z głównych szlaków komunika
cyjnych naszego miasta, prosi
my o odpowiednio wcześniej
sze planowanie podróży i ko
rzystanie z alternatywnych po
łączeń drogowych w  tym okre
sie - mówi Władysław Diakun, 
burmistrz Polic.

Co pozostaje zm otoryzowa
nym? Dla jadących od strony 
ulicy Tanowskiej zaleca się 
skręt w  ulicę Piłsudskiego 
i przejazd ulicą Wojska Pol
skiego. Dodatkowa trasa ob
jazdu to ulica Siedlecka do ul. 
Piłsudskiego. Na terenie pla
cu budowy wykonawca robót 
zapewni bezpieczne ciągi ko
munikacyjne dla pieszych,

które zostaną w yznaczone 
i zabezpieczone zaporami 
drogowymi lub ogrodzeniem 
segmentowym z siatki stalo
wej.

Zakres prac obejmie m.in: 
wzmocnienie konstrukcji na
wierzchni, budowę kanaliza
cji deszczowej, budowę no
wych ciągów pieszych, wyko
nanie ścieżki rowerowej. 
Wpłynie to na poprawę bez
pieczeństwa na tym odcinku.

Rozpoczynający się remont 
to ostatni odcinek prowadzo
nej przez województwo od ro
ku 2012 inwestycji, w  ramach 
której przebudowano już ok. 
11 km drogi na odcinku Poli
ce - Trzebież. W cześniejsze 
etapy przebudowy drogi w o
jewódzkiej nr 114 zostały sfi
nansowane przez wojewódz
two i kosztowały 28 min zł. 
Ostatni etap - prace na ul. 
Grunwaldzkiej w  Policach 
- będą finansowane z dwóch 
źródeł: województwa i Gminy 
Police. •
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