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77 TOUR DE POLOGNE - ODCINEK GLIWICE UTRUDNIENIA W RUCHU
UWAGA!!! 6 sierpnia peleton 77. Tour De Pologne będzie przejeżdżał przez Gliwice.
W związku z powyższym na czas trwania wyścigu wystąpią utrudnienia w ruchu.
Drogi po których będzie poruszał się peleton zostaną tymczasowo wyłączone z
użytku. Poniżej przedstawiamy kompendium informacji.

6 sierpnia zostanie rozegrany liczący 151,5 km etap 2. ze startem w Opolu i metą w Zabrzu.
Trasa będzie obejmować następujące miasta/gminy:

Opole - Strzeleczki - Gogolin - Góra św. Anny - Strzelce Opolskie - Ujazd - Kleszczów - Gliwice - Zabrze

Ładowanie odtwarzacza...

Na czas przejazdu zostaną tymczasowo zamknięte drogi, po których wytyczona została trasa przejazdu peletonu. Zamknięcie
ulic nastąpi na około dwie godziny. Przejazd peletonu przewidziany jest na godzinę około 17:12(DK 40 wjazd do Rudzinca) a
opuszczenie powiatu gliwickiego (DW 902- Drogowa Trasa Średnicowa w kierunku Zabrza) planowane jest około godziny
17:50. Po przejechaniu wyścigu ruch na zamkniętych odcinkach zostanie wznowiony.

Na czas trwania wyścigu zostanie wstrzymany ruch kołowy na ulicach:
Gliwicka - odcinek od Rudzinca przez Rudno do Kleszczowa

Kozielska - odcinek od Kleszczowa do ul. Wiejskiej w Rzeczycach
DK 88 (Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego) - odcinek od Rzeczyc do DW 902 (DTŚ)
DW 902 (jezdnia w kierunku z Katowic do Gliwic) - odcinek do Zabrza
odbywać się będzie bez zakłóceń

Ruch w kierunku Zabrza

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do poleceń policjantów oraz osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
Niestosowanie się do poleceń może skutkować spowodowaniem zagrożenia dla uczestników wyścigu. Osoba niestosująca się
do poleceń popełnia wykroczenie z art. 92 kw zagrożone karą grzywny w wysokości od 50 do 5000 złotych.
Do zadań policjantów gliwickiego garnizonu podczas 77. Tour De Pologne UCI World Tour należeć będą:
- prawidłowe zabezpieczenie trasy wyścigu kolarskiego na czas trwania imprezy,
- reakcja na wszelkiego typu zdarzenia kryminalne oraz wykroczenia,
- niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego w związku z trwającym wyścigiem.
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