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Warszawscy drogowcy z Zarządu
Dróg Miejskich pracują przy przebudowie ul. Górczewskiej, nieopodal nowej stacji II
linii metra Młynów. Od soboty, 14 marca, od godz. 7.00 zamknięte dla ruchu będzie
skrzyżowanie ul. Płockiej i Górczewskiej. Planowane są zmiany w ruchu i kursowaniu
komunikacji miejskiej.

Wyłączone z ruchu zostanie całe skrzyżowanie z ul. Płocką oraz fragment ul.
Górczewskiej do Działdowskiej. Kierowcy jadący ul. Płocką od strony Obozowej będą
musieli skręcić w Żytnią i dalej pojechać ul. Młynarską lub zawrócić przed placem
budowy. Natomiast jadący ul. Górczewską od strony centrum będą musieli skręcić w
Młynarską i dalej pojechać objazdem ul. Żytnią lub Wolską. Również dla nich
zostanie uruchomiona zawrotka przed ul. Działdowską, która zastąpi tę zamkniętą
na wysokości ul. S. Staszica. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała ok.
tygodnia, następnie prace przeniosą się na jedną z jezdni ul. Górczewskiej pomiędzy
ul. Płocką a E. Tyszkiewicza.
Na czas prac na skrzyżowaniu autobusy linii 102 zostaną skierowane na objazd
ulicami Wolską i Karolkową. Linia 103 w kierunku Metra Młociny pojedzie ulicami
Wolską, Młynarską i Obozową, a w kierunku Dworca Zachodniego – ulicami Żytnią,
Młynarską i Wolską. Autobusy linii 136 będą kursowały ulicami: Płocką, Wolską,
Skierniewicką i M. Kasprzaka, a linii 520 zawrócą na wysokości ul. Działdowskiej i
zatrzymają się na przystanku Płocka-Szpital. Linie nocne N45 i N95 w kierunku
Dworca Centralnego pojadą objazdem ulicami Obozową, Młynarską i Wolską.
Uruchomiona zostanie również zastępcza linia autobusowa Z-2, kursująca na trasie:
Młynów – Płocka – Żytnia – Młynarska – Wolska – zawrotka na skrzyżowaniu z ul.
Płocką – Wolska – Młynarska – Obozowa – Płocka – Młynów.
Po przebudowie Górczewska zmieni się w elegancką, wygodną i bezpieczną miejską
ulicę. Wiosną piesi zyskają antysmogowe chodniki, spełniające standardy
dostępności. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły również korzystać ze
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specjalnych ramp najazdowych przy miejscach parkingowych oraz pochylni
prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej. Wygodniej i bezpieczniej
będzie również dla rowerzystów, którzy po północnej stronie zyskają szeroką
asfaltową drogę dla rowerów. Z Górczewskiej zniknie buspas, a w jego miejsce po
obu stronach pojawią się postulowane przez mieszkańców zatoki parkingowe o
nawierzchni z kostki granitowej, szersze chodniki oraz zieleń. Tym samym
geometria ul. Górczewskiej będzie dostosowana do przekroju ul. Leszno, która jest
jej naturalnym przedłużeniem.
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