ETAP 1 UTRUDNIENIA W RUCHU
CHORZÓW:
W związku z przejazdem przez Chorzów kolarzy podczas 77 Tour de Pologne informujemy, iż
w dniu 5 sierpnia wystąpią w regionie utrudnienia w ruchu pojazdów (w tym komunikacji
miejskiej)..
W imieniu organizatorów informujemy również o możliwości wystąpienia w tym dniu
czasowych utrudnień oraz zamknięcia ruchu drogowego na trasie przejazdu wyścigu w
Chorzowie i miastach sąsiednich. Trasa wyścigu przez Chorzów prowadzi następującymi
ulicami: Start - Stadion Śląski (wyjazd bramą nr 7), Aleja Harcerska, Parkowa, Kościuszki, Rynek,
Katowicka, Nowa, Skłodowskiej Curie, Rodziewiczówny, Plac św. Jana, Maciejkowicka,
Główna, Kluczborska – wjazd do Piekar Śląskich. Start zawodników zaplanowany jest o godz.
13.45 i poprzedzony będzie wyjazdem ekip technicznych.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE:
W związku z wizytą światowej czołówki kolarskie W Siemianowicach Śląskich na drogi, jak co
roku, skierowane zostaną wzmożone siły policyjnych patroli oraz służb wspomagających pracę
mundurowych. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom podczas I etapu
tej prestiżowej imprezy.
Kolarze wjadą do Siemianowic Śląskich od strony ul. Mysłowickiej, a następnie przejadą
ulicami Powstańców, Śląską, Staszica, rondo Siemion, Waryńskiego, Kapicy, Niepodległości,
Wróblewskiego, gdzie skręcą w ulicę Telewizyjną, a następnie na Placu Alfreda Aleją
Korfantego wjadą do Katowic.
W związku z powyższym od około godziny 16.10 do 17.20 wyżej wymienione ulice zostaną
zamknięte dla ruchu i dojazd do nich będzie niemożliwy. Ulice będą sukcesywnie otwierane
po przejeździe peletonu. Należy liczyć się również z utrudnieniami w komunikacji miejskiej.
Prosimy o wyrozumiałość i rozważne poruszanie się po drogach, a przede wszystkimo
dostosowywanie się do poleceń policjantów, straży miejskiej i innych osób zabezpieczających
tę imprezę.

KATOWICE:
Choć kolarze do Katowic wjadą w środę 5 sierpnia około godziny 17.00 – to jednak ze
względów organizacyjnych zmiany będą wprowadzane wcześniej. Apelujemy do kierowców,
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by w rejonie przejazdu nie jeździli na pamięć, zwracali uwagę na oznakowanie – w tym także
zakazy parkowania.
Parkingi wzdłuż ul. Korfantego (na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Katowickiej) zostaną
wyłączone z możliwości korzystania przez cały dzień - zarówno 4 jak i 5 sierpnia (to jedyne
miejsce, w którym zmiany zostaną wprowadzone dzień wcześniej)
• Parkingi w Strefie Kultury – będą wyłączone z użytkowania przez cały dzień (tj. 5 sierpnia)

W środę 5 sierpnia konieczne jest także całkowite zamknięcie ulic na katowickiej trasie Tour
de Pologne Junior od godziny 13.00, który przebiega Al. Korfantego od Pętli Słonecznej do
Rynku.
W środę 5 sierpnia od ok. godz. 16.00 zostaną całkowicie zamknięte przejazdy
następującymi odcinkami dróg (które stanowią jednocześnie trasę wyścigu):
• Strzelców Bytomskich (od granicy Siemianowic Śląskich do ul. Pod Młynem)
• Pod Młynem (od Strzelców Bytomskich do Milowickiej)
• Milowicka (od ul. Pod Młynem do Baczyńskiego)
• Telewizyjna
• Al. Korfantego (odcinek od Pętli Słonecznej do Rynku będzie zamknięty już od godz. 13.00 –

w związku z przejazdem Tour de Pologne Junior)
• Al. Roździeńskiego (od Ronda do Dudy-Gracza)
• Olimpijska
• Góreckiego
• Dobrowolskiego
• Dudy-Gracza
• Graniczna
• Pułaskiego (od Granicznej do zjazdu na Dolinę Trzech Stawów, gdzie będą obowiązywać

wyłączenia m.in. na głównej trasie rolkowo-rowerowej oraz wjeździe od strony wodnego
placu zabaw)
• Francuska (od ul. Gawronów do Jagiellońskiej)
• Damrota (od Francuskiej do Powstańców)
• Powstańców (od Granicznej do Francuskiej)
• Jagiellońska
• pl. Miarki
• Kościuszki (od pl. Miarki do ul. Poniatowskiego)
• Poniatowskiego
• Mikołowska (od ul. Poniatowskiego do ul. Sądowej)
• Sądowa
• pl. Wolności
• Sokolska (od pl. Wolności do ul. Skargi)
• Skargi.
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Ponowne otwarcie ulic będzie odbywać się sukcesywnie po zakończeniu etapu, tj. od
godziny 19.00.
MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU Z PĘTLI
Dla kierowców chcących wyjechać z wnętrza pętli kolarskiej będą dostępne śluzy, gdzie
ruchem będzie kierować policja i w miarę możliwości (tj. w czasie, gdy kolarze będą jechać w
innej części miasta) będzie umożliwiać wyjazd bądź wjazd. Takie śluzy będą dostępne na
skrzyżowaniach ulic:
• Roździeńskiego i Dobrowolskiego
• Dudy-Gracza i Pańki
• 1 Maja i Warszawskiej
• Krasińskiego i Granicznej
• Ofiar Katynia i Granicznej
• Dygacza i Granicznej
• Pułaskiego i Granicznej
• Kościuszki i PCK oraz Powstańców,
• Sokolskiej i Mickiewicza,
• Katowickiej i Misjonarzy Oblatów,
• Korfantego i Słonecznej oraz Jesionowej.

KOMUNIKAT DOT. PARKOWANIA
Prosimy o niezajmowanie miejsc parkingowych/postojowych znajdujących się w jezdni w dniach 0405 sierpnia 2020r.,
przy następujących ulicach, zgodnie z funkcjonującym w tym okresie oznakowaniem drogowym:
al. Korfantego (4-5.08),
Parkingi - Strefa Kultury (5.08),
ul. Szkolna (5.08),
pl. Miarki (5.08),
ul. Pułaskiego (5.08),
ul. Trzech Stawów (5.08),
ul. Francuska (5.08),
ul. Jagiellońska (5.08),
ul. Poniatowskiego (5.08),
ul. Sokolska (5.08).
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Parkowanie lub pozostawienie pojazdów w dniach 04 – 05 sierpnia 2020 roku na ww. ulicach, wbrew
obowiązującemu w tym czasie oznakowaniu drogowemu, skutkować będzie – na podstawie: Art.
130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) ich
odholowaniem z drogi na koszt właściciela.
Informujemy również, że w trakcie przejazdu kolarzy nie będzie możliwości wyjazdu z zatoczek
postojowych.

INNE ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
Ważne dla kierowców są także inne zmiany w organizacji ruchu: zjazd z ulicy Kościuszki w
Poniatowskiego zmienia się na zjazd w prawo w ul. Szeligiewicza, natomiast wyjazd z rejonu
Oś. Paderewskiego prawym pasem ul. Granicznej na północ w ul. Sikorskiego i śluzą ul.
Graniczna i Krasińskiego. Wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ulicy Bankowej, na
fragmencie od ulicy Warszawskiej do ulicy Moniuszki oraz odwrócenie kierunku ruchu na ulicy
Szkolnej, umożliwi z kolei wyjazd z tej części miasta na ulicę Warszawską oraz dalej w kierunku
wschodnim z wykorzystaniem planowanych śluz na skrzyżowaniach.
W związku z wciąż trwającymi uzgodnieniami mogą się pojawić jeszcze kolejne zmiany w
organizacji ruchu, o których będziemy informować w kolejnych komunikatach i na stronie
internetowej www.katowice.eu
KOMUNIKACJA MIEJSKA
W dniu wyścigu ulegają zmianom także rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Już od godz. 4.30
rano 5 sierpnia wyłączona będzie trakcja tramwajowa od Rynku do Pętli Słonecznej. Ruch
wznowiony będzie po godz. 22.30. Dodatkowo w godz. od 14.30 do 20.30 nie będą kursować
tramwaje na linii Zawodzie - Centrum Miasta – Załęże oraz w kierunku Brynowa.
Komunikacja autobusowa będzie funkcjonować według zmienionych rozkładów. Szczegółowe
informacje w zakresie zmian w komunikacji miejskiej dostępne są na stronie
ZTM: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1849/
INFOLINIA DLA MIESZKAŃCÓW
Podobnie jak w latach poprzednich będzie uruchomiona infolinia dla mieszkańców, która
działać będzie we wtorek 4 sierpnia oraz w dniu wyścigu, czyli w środę 5 sierpnia pod
numerem: 32 77 88 960. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z wyścigiem –
wystarczy zadzwonić w godz. 8.00 – 19.00.
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