ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W WIELICZCE I BIELSKU-BIAŁEJ
Wieliczka:
https://www.kopalnia.pl/aktualnosci/imprezy/miasteczko-startowe-5-etapu-76-tour-depologne
Bielsko-Biała:
https://um.bielsko.pl/aktualnosc-6461-utrudnienia_w_ruchu_zwiazane_z_76_tour.html
WIELICZKA
Przejazd kolarzy przez Wieliczkę spowoduje zmiany w organizacji ruchu. W godzinach 10:00
– 13:30 całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego zostanie m.in. ulica Mikołaja Daniłowicza
(w podanych godzinach ulica będzie dostępna tylko dla pieszych). Na czas przejazdu
kolumny reklamowej i samych kolarzy zamknięta dla ruchu samochodowego będzie także
ulica Klaśnieńska (przewidywana godzina zamknięcia ulicy Klaśnieńskiej – 12:20). Przez
cały dzień parking przy Tężni solankowej Kopalni Soli „Wieliczka” będzie wyłączony
z ruchu (niedostępny dla turystów).
BIELSKO – BIAŁA
Utrudnienia w ruchu
7 sierpnia od godz. 11:00 do godz. 17:00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach:
Górska, Żywiecka, Przędzalnicza, ks. Jana Kusia, Partyzantów, al. gen. Władysława Andersa,
al. Armii Krajowej, Karbowa, Kolista.
Uwaga!
W dniu 7.08.2019 r. nastąpi całkowite zamknięcie ruchu na następujących odcinkach al.
Armii Krajowej:
• od godziny 4:30 – 6:00 odcinek od skrzyżowania z ul. św. Andrzeja Boboli do ul.
Gościnnej;
• od godziny 4:30 – 22:00 na odcinku od ronda (skrzyżowanie z ul. Gościnną) do ronda
(skrzyżowanie z ul. Karbową).
Ponadto ulice: Gościnna, Karbowa, Kolista (od ul. Karbowej do ulicy Gościnnej) będą
zamknięte dla ruchu pojazdów pomiędzy godzinami 11:00 – 17:00.
W związku z powyższym wjazd na parkingi przy ul. Karbowej możliwy będzie do godz.
11:00 ulicami Kolistą i Karpacką.
Policjanci oraz służby organizatora, w celu zapewniania bezkolizyjnego przejazdu peletonu,
będą porządkować ruch pieszy i kołowy. Podany czas utrudnień ze względu na specyfikę
imprezy (dynamicznie przemieszczający się peleton) może ulec zmianie. Całkowite
zamknięcie trasy przejazdu (poprzeczne oraz podłużne w stronę kolumny kolarskiej) nastąpi
na około 1 godzinę przed przejazdem pilota głównego wyścigu. Policja zastrzega możliwość
wcześniejszego zamknięcia ruchu z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa uczestników Tour
de Pologne.

W zakresie komunikacji publicznej informujemy, że autobusy obsługujące linie krzyżujące
się z trasą wyścigu będą kursować bez zmian do momentu całkowitego ich zamknięcia przez
Policję. W momencie zatrzymania autobusów, dopuszcza się opuszczenie ich przez
pasażerów lub oczekiwanie na kontynuację jazdy. Linie komunikacyjne, których trasa
częściowo pokrywa się z przejazdem wyścigu kolarskiego na czas wyłączenia z ruchu
poszczególnych ulic będą skrócone do przystanków na których istnieje możliwość zawrócenia
i wykonania kursu powrotnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dniu wyścigu pod numerem telefonu dyspozytora
MZK 33 814 34 09.

