ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W CHORZOWIE I ZABRZU
Chorzów:
https://mieszkancy.chorzow.eu/article/kolarska-elita-ponownie-w-chorzowie
Zabrze:
https://www.um.zabrze.pl/
Zarząd Transportu Metropolitalnego:
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1280/
CHORZÓW
W dniach 4 i 5 sierpnia 2019 r. ulicami Chorzowa kolejny raz przejadą kolarze, podczas II i
III etapu 76 Tour de Pologne, prowadzącego z Tarnowskich Gór do Katowic (trasa 153 km.)
oraz z Chorzowa do Zabrza (trasa 155 km.)
Trasa wyścigu przez Chorzów prowadzi następującymi ulicami:
etap II (niedziela 4 sierpnia)
Wjazd z Bytomia ul. Łagiewnicka, Krzyżowa, Katowicka, Stabika, Stacyjna, Legnicka,
Rębaczy, Główna, Michałkowicka, wjazd do Siemianowic Śląskich.
Wjazd kolarzy do Chorzowa planowany jest ok. godz. 16.40 i poprzedzony będzie
przejazdem ekip technicznych i reklamowych.
etap III (poniedziałek 5 sierpnia)
Start Stadion Śląski, Aleja Harcerska, ul. Parkowa, Kościuszki, Rynek, Katowicka, Nowa,
Skłodowskiej, Rodziewiczówny, Plac Jana, Bożogrobców, Siemianowicka, (wjazd do Parku
Śląskiego) Aleja Klonowa, Aleja Główna, Stadion Śląski.
Wyjazd ze Stadionu Śląskiego bramą północną (jak przy starcie), Aleja Harcerska,
ul. Parkowa, Katowicka, Gałeczki, Górnicza, Racławicka, Wita Stwosza, Długa,
Wyspiańskiego, Armii Krajowej, Piekarska, Leśna, Podmiejska, Odrodzenia, Batorego,
Radoszowska, wjazd do Rudy Śląskiej.
Stadion Śląski Start zawodników ze Stadionu Śląskiego zaplanowany jest o godz. 14.50 i jak
w dniu poprzednim, pilotowany będzie przejazdem ekip reklamowych i technicznych.
Utrudnienia w ruchu
W niedzielę (4 sierpnia) ulice na trasie przejazdu kolarzy będą zamknięte od godziny 15:30.
Drogi będą otwierane sukcesywnie, zaraz po przejeździe peletonu. Ruch pojazdów na całej
trasie zostanie przywrócony ok. godz. 16:45

W poniedziałek (5 sierpnia) ulice na trasie przejazdu kolarzy będą zamknięte od godziny
13:30. Drogi będą otwierane sukcesywnie, zaraz po przejeździer peletonu. Ruch pojazdów na
całej trasie zostanie przywrócony ok. godz. 15:30. Podczas wyścigu zamknięty będzie także
zjazd z autostrady A4 w Chorzowie Batorym. Kierowców zachęcamy do omijania utrudnień
Drogową Trasą Średnicową.
ZABRZE
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że 5 sierpnia
2019 r. na terenie miasta Zabrze odbędzie się 76 Tour de Pologne.
W związku z powyższym, wzorem roku ubiegłego wprowadzone zostaną zmiany w
organizacji ruchu:
1. Od godziny 5.00 do godziny ok. 23.00 całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów będą
niżej wymienione ulice:


ul. Roosevelta od ronda przy granicy z miastem Gliwice do skrzyżowania z ul.
Piłsudskiego oraz dalej od ul. Piłsudskiego do ul. Gen de Gaulle'a;



węzeł łączący ul. Roosevelta z trasą DTŚ będzie całkowicie zamknięty;



ul. Gen de Gaulle'a od ul. Roosevelta do ronda Sybiraków;
na skrzyżowaniu ul. Gen. de Gaulle'a z ul. Reymonta zostanie wyznaczona śluza dla
pojazdów (przejazd poprzeczny przez ul. Gen. de Gaulle'a). Poprzeczny ruch
pojazdów będzie odbywał się wyłącznie za zgodą funkcjonariuszy kierujących
ruchem.





odcięte od wjazdu będą również drogi krzyżujące się z ulicami: Roosevelta i Gen. de
Gaulle'a, tj.: Dożynkowa, Łukasińskiego, Wallisa, Puchałki, Botaniczna, Piłsudskiego,
Damrota, św. Józefa, Łokietka, Bracka, Archanioła, Orkana, B. Śmiałego, Sobieskiego,
wjazd na parking przy Politechnice Śląskiej (od Roosevelta), Szczepaniakowej,
Reymonta, A. Krzywoń, dojazdy do budynków mających połączenia drogowe z ul. Gen
de Gaulle'a (na odcinku od ul. Reymonta do ul. Ślęczka), Ślęczka, Przemysłowa;



ul. Damrota na odcinku od skrzyżowania z ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul.
Różańskiego zostanie zamknięta dla ruchu oraz zabronione będzie parkowanie
pojazdów (na jezdni i na chodniku). W związku z powyższym parkowanie dla
pojazdów zostanie dopuszczone na
ul. Damrota, tj. na odcinku od ul.
Różańskiego do skrzyżowania z ul. Chłopską;



w ciągu ul. Gen. De Gaulle'a oraz ul. Roosevelta zostaną wyznaczone śluzy dla ruchu
pieszego. Przekraczanie jezdni tych ulic będzie możliwe wyłącznie po wyznaczonych w
tym celu śluzach.

2. Na całej trasie wyścigu zabroniony będzie postój pojazdów (na jezdni i na
chodniku).

3. W dniu wyścigu Drogowa Trasa Średnicowa w kierunku Katowic będzie przejezdna w
obszarze miasta Zabrze, jednak bez możliwości zjazdu i wjazdu na rondo Sybiraków
oraz bez możliwości zjazdu i wjazdu przez węzeł Roosevelta.
4. W dniu wyścigu Drogowa Trasa Średnicowa w kierunku Gliwic na odcinku od węzła
Rymera do węzła Roosevelta będzie przejezdna w obszarze miasta Zabrze wyłącznie
do godziny 14.00. Po tym czasie objazd w kierunku Gliwic poprowadzony będzie
ulicami: Rymera – Wolności i dalej w kierunku ulicy Brysza, Stalmacha zgodnie z
istniejącym oznakowaniem kierunkowym. Ruch na DTŚ w kierunku Gliwic
zostanie przywrócony po zakończeniu wyścigu, tj. około godz. 20.00.
5. Do godziny 17:00 utrzymany zostanie ruch kołowy na ul. Winklera (wyłącznie w
kierunku ronda)
z wjazdem na DTŚ w kierunku Katowic i wyjazdem z ronda do ul.
Matejki (w kierunku ul. 3 Maja).
6. Dojazd do os. Dzierżona możliwy będzie również od strony ul. Winklera dla jadących
od strony
ul. Makoszowskiej, poprzez udrożnienie przejazdu w miejscu istniejących
barier betonowych.
7. ul. Legnicka i ul. Makoszowska będą całkowicie wyłączone z ruchu od godz. 17:00.
Dopuszczenie w/w dróg do ponownego ruchu nastąpi po przejechaniu wyścigu, tj.
około godziny 19:00 (odcięte od ruchu będą również drogi krzyżujące się z w/w
ulicami). Dopuszczony będzie ruch poprzeczny pojazdów, który odbywał się będzie za
zgodą funkcjonariuszy kierujących ruchem.
8. Od około godz. 17:30 do około 19:00 zamknięty dla ruchu pojazdów będzie wjazd z
ul. 3-go Maja w ul. Makoszowską.
9. Utrzymany zostanie ruch w obydwu kierunkach na ul. Gen de Gaulle'a od ul. Goethego
do
ul. Roosevelta oraz w obydwu kierunkach na ul. Roosevelta od Gen. de
Gaulle'a do ul. 3 Maja.
10. Wszystkie rejony skrzyżowań drogowych na trasie wyścigu objęte zostaną patrolami
służb mundurowych (Policja, Straż Miejska).
Trasa 76 Tour de Pologne przebiega również przez miasta ościenne, co będzie miało wpływ
na zmiany
w kursowaniu pojazdów komunikacji publicznej na liniach obsługujących
miasto Zabrze. Szczegółowe dane pozyskać można w Zarządzie Transportu Metropolitarnego.

