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77. TOUR DE POLOGNE UCI WORLD TOUR – UTRUDNIENIA
W RUCHU NA ŻYWIECCZYŹNIE
Data publikacji 30.07.2020

W dniu 7 sierpnia br. przez teren Żywiecczyzny przebiegać będzie trasa III etapu 77. Tour de
Pologne UCI World Tour. Informujemy, że na czas przejazdu wyścigu kolarskiego ruch na trasach
zostanie całkowicie zamknięty. Apelujemy do wszystkich osób korzystających z dróg o
bezwzględne podporządkowanie się poleceniom osób kierujących ruchem i zachowanie
szczególnej ostrożności. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przebieg trasy.
Etap III: 7.08.2020 r. (piątek), zamknięcie trasy od około 11.00 – 17.00.
Trasa przejazdu: Od zapory w miejscowości Porąbka drogą wojewódzką 948 przez miejscowości: Międzybrodzie
Bialskie, Czernichów, Tresna-Zapora, Żywiec, następnie skręt w lewo w drogę wojewódzką 946 ul. Suską, Łękawica
W946, skręt w lewo w drogę wojewódzką 781 w Łękawicy, dalej na Kocierz Rychwałdzki ul. Turystyczną, następnie w
lewo w ul. Widokową, skręt w prawo na W781 aż do Hotelu Kocierz SPA. Przedmiotową trasę kolarze pokonują 2 razy.
Po raz trzeci kolarze wjeżdżają na zaporę w Porąbce i ponownie drogą drogą wojewódzką 948 jadą przez Międzybrodzie
Bialskie, aż do skrętu w ul. Bielską P1403, gdzie przejeżdżają na teren powiatu bielskiego.
Następnie z kierunku Wilkowic kolarze wjeżdżają do miejscowości Łodygowice P1404 (Huciska), gdzie ul. Piłsudskiego
przemieszczają się w kierunku Zamku w Łodygowicach. Następnie skręcają w ul. Kopernika w miejscowości Bierna
P1464 dojeżdżając do ul. Beskidzkiej w Zarzeczu P1406, po czym skręcają w lewo i wzdłuż Jeziora Żywieckiego
kontynuują jazdę aż do Międzybrodzia Bialskiego, gdzie ponownie skręcają w ul. Bielską P1403 i na jej szczycie
opuszczają teren powiatu żywieckiego.
Informujemy, że na czas przejazdu wyścigu kolarskiego ruch na trasach zostanie całkowicie zamknięty.
Apelujemy do wszystkich osób korzystających z dróg o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom
osób kierujących ruchem i zachowanie szczególnej ostrożności.
Dodatkowo na czas trwania wyścigu uruchomione zostaną objazdy:
z kierunku Kobiernic w kierunku Żywca – zalecany objazd przez Bielsko-Biała (tablice informujące o objeździe),
z kierunku Żywca w kierunku Międzybrodzia Bialskiego, Kocierza, Suchej Beskidzkiej – objazd ul. Ślemieńską
przez Łękawicę ul. Żywiecka, następnie ul. Wspólną do DW946,
z kierunku Suchej Beskidzkiej w kierunku Żywca – objazd ul. Wspólną w Łękawicy, następnie ul. Żywiecką, ul.
Ślemieńską do DW946.

