Od 8 listopada nie przejedziemy przez
wiadukt
W nocy z 7 na 8 listopada nastąpiło zamknięcie wiaduktu w Koluszkach. Od poniedziałku kierowcy
muszą zatem kierować się objazdami, które zostały wyznaczone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Łodzi, który nadzoruje inwestycję. Przypomnijmy, że oficjalny objazd dla pojazdów do 5 ton będzie
prowadził: ul. Towarową, ul. 3 Maja, ul. Krańcową, a następnie przez Felicjanów do ul. 11 Listopada.
Z kolei dla pojazdów powyżej 5 ton przez: Żakowice, Nowe Chrusty, Stefanów, Rokiciny (DW 716),
Buków, Bronisławów i Ujazd (DW 713). W ramach przygotowań pod objazd, ZDW przebudowało
nawierzchnię ul. Krańcowej w Koluszkach.
Dodatkowo Gmina Koluszki uruchamia objazd przez drugi przejazd w Felicjanowie, do którego
prowadzi kilka tras drogowych przygotowanych przez gminę. W tym celu powstaje między innymi
droga asfaltowa od strefy ekonomicznej przez pola do Erazmowa (prace zostaną ukończone do
poniedziałku). Kolejny nowy odcinek tworzony specjalnie przez gminę pod objazd to droga od ul.
Naftowej w Koluszkach do Erazmowa. W związku ze skokami cen paliw, dużym ruchem cystern na
bazie PERN i co za tym idzie brakiem możliwości wykonania niektórych robót na ulicy Naftowej,
gmina informuje, że na tej drodze utrudnienia potrwają jednak jeszcze kilka tygodni. Droga będzie
całkowicie przejezdna, ale mogą zdarzyć się zawężenia. Samorząd informuje również, że na terenie
bazy prowadzona jest budowa nowych zbiorników co wpływa na organizacje ruchu cystern na
powyższej drodze.
Dokładny przebieg objazdów zamieszczony został na mapie w środku gazety.
Prace rozbiórkowe
Przez najbliższe kilka dni będą toczyć się prace rozbiórkowe infrastruktury wokół i na wiadukcie.
Demontaż samego wiaduktu rozpocznie się najprawdopodobniej ok. 14 listopada. Prace będą
prowadzone nocą podczas najmniejszego natężenia ruchu pociągów, czyli w godzinach 0:30-4:15. W
tych godzinach ruch pociągów na powyższym odcinku ma być zupełnie blokowany. Budowa nowego
wiaduktu ma toczyć się przez cały 2022 r.
Kursy busów
W związku z zamknięciem wiaduktu, stosowną korektę trasy przewozu pasażerów wprowadza firma
KASZ-BUS. Od 8 listopada pierwszym przystankiem w Koluszkach oraz ostatnim na trasie Łódź –
Koluszki będzie Dworzec PKP. Godziny na poszczególnych przystankach pozostają bez zmian.
Powyższa zmiana dotyczy zarówno trasy Koluszki – Brzeziny – Łódź jak i Koluszki – Justynów – Łódź.
Zmiany zostaną wprowadzone także w dowożeniu uczniów do szkół. Przetestowana ma zostać opcja z
przesiadką. Autobus szkolny ma zatrzymywać się przy dworcu kolejowym, a następnie uczniowie
mają przedostać się przejściem podziemnym na drugą stronę miasta. Tam będzie czekał na nich
drugi autobus.

