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INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM PODCZAS TOUR DE POLOGNE W SIEWIERZU W DNIACH 3 I 4
SIERPNIA 2015 R.

3 sierpnia 2015 r. (poniedziałek)
W dniu 3 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) w czasie przejazdu wyścigu kolarskiego przez Gminę Siewierz wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu
drogowym w godzinach od 14.30 do 17.00. Godziny te mogą ulec niewielkim zmianom, uzależnionym od szybkości przejazdu wszystkich
kolarzy przez naszą gminę.

Ruch drogowy na drodze wojewódzkiej 793 od Myszkowa do centrum Siewierza będzie stopniowo zamykany, natomiast ruch w kierunku
przeciwnym tzn. do Myszkowa będzie zamknięty od godziny 14.30. Po przyjeździe pierwszego pilota wyścigu do Siewierza, około godziny
15.00 ruch w obie strony zostanie całkowicie zamknięty. Na czas przejazdu kolarzy trwający na poszczególnych odcinkach około 60
minut, zamknięte zostaną również wszystkie skrzyżowania drogowe z trasą wyścigu.

Podczas przejazdu wyścigu możliwy będzie ruch na drodze krajowej 78 relacji Zawiercie-Tarnowskie Góry.  

W dniu 3 sierpnia zmianie ulegną godziny przyjazdów i odjazdów poszczególnych linii autobusowych

W godzinach od 14:30 do 17:00 całkowicie wstrzymane zostaną kursy linii autobusowych nr 2, 619, 637 i 969.
Autobusy linii nr 269 i 769 kursować będą na zmienionych relacjach i godzinach odjazdów.
Autobusy linii nr 738 w tych godzinach kończyć i rozpoczynać swój bieg będą na tymczasowym przystanku ,,Siewierz Relaksowa''.

Bez utrudnień będą natomiast kursowały linie autobusowe nr 175, 625 oraz 635.  

4 sierpnia 2015 r. (wtorek)
Na czas przejazdu 3. etapu Tour de Pologne przez Gminę Siewierz w dniu 4 sierpnia wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym prawdopodobnie
w godzinach od 14.30 do 16.00. Podobnie jak dzień wcześniej, godziny te mogą ulec niewielkim zmianom, uzależnionym od szybkości przejazdu
wszystkich kolarzy.

Ruch drogowy na drodze krajowej 78 od Poręby do Mierzęcic będzie stopniowo zamykany, a po przejeździe pierwszego pilota wyścigu do
Siewierza, około godziny 15.00 zostanie całkowicie zablokowany. Ruch obwodnicą w kierunku Poręby będzie zamknięty już od godziny 14.30.

Na czas przejazdu kolarzy trwający na poszczególnych odcinkach około 60 minut, zamknięte zostaną również wszystkie skrzyżowania
drogowe z trasą wyścigu.

W tym dniu możliwy będzie ruch drogą wojewódzką 793 z Myszkowa do Siewierza oraz przez centrum miasta do drogi krajowej nr 1.

W związku z tym zwracamy się o zachowanie szczególnej ostrożności  oraz stosowanie się do wskazówek i  poleceń kierujących ruchem
policjantów oraz strażaków. Ważnym jest również nie pozostawianie pojazdów na trasie przejazdu wyścigu oraz parkowanie tylko w miejscach
dozwolonych.  Ze  względów  bezpieczeństwa  zabrania  się  również  parkowania  pojazdów  na  trasie  przejazdu  wyścigu.  Kierowcy,  którzy
zlekceważą ten zakaz mogą spodziewać się odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Po przejeździe ostatniego kolarza peletonu oraz pojazdów serwisowych i zabezpieczających wyścig, ruch na poszczególnych odcinkach trasy
będzie stopniowo przywracany, tak szybko, jak to będzie możliwe.

Zwracamy się także z prośbą do wszystkich osób mieszkających wzdłuż trasy wyścigu o zabezpieczenie swoich posesji (zamknięcie bram i
furtek)  w  sposób  uniemożliwiający  nagłe  wtargnięcie  na  trasę  ludzi  i  zwierząt.  Prosimy  również  o  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na
bezpieczeństwo dzieci i zapewnienie im opieki osób dorosłych.

Jednocześnie  informujemy,  że  w  poniedziałek  3  sierpnia  zagrodzone  zostaną  miejsca  parkingowe oraz  wygrodzona  część  drogi  wzdłuż
wschodniej części rynku, pomiędzy ulicą Piłsudskiego w stronę ulicy Krakowskiej. Za wszystkie utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane
72. Tour de Pologne serdecznie przepraszamy oraz życzymy niezapomnianych sportowych emocji. Mamy nadzieję, że dla Mieszkańców naszego
miasta oraz wszystkich kibiców kolarstwa wydarzenie będzie stanowić prawdziwą gratkę.

Poniższa grafika przedstawia trasę wyścigu.
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