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INFORMUJEMY O UTRUDNIENIACH W RUCHU
Policjanci informują, że w związku z niedzielnym zgromadzeniem Wielki Przejazd Rowerowy w Gdańsku należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Funkcjonariusze będą strzegli
bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, turystów oraz wszystkich osób, którzy będą przemieszczać się ulicami miasta.
W niedzielę na terenie Gdańska odbędzie się zgromadzenie publiczne Wielki Przejazd Rowerowy. Na czas trwania tego zgromadzenia jezdnia ulic zostanie wyłączona z ruchu drogowego. Około
godziny 11:50 rowerzyści wyjadą ze stadionu przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk i dalej przemieszczać się będą następującą trasą: ul. Marynarki Polskiej, Rondo Tadeusza Mazowieckiego, Tunel pod
Martwą Wisłą, ul. Sucharskiego, Lenartowicza, Siennicka, Podwale Przedmiejskie, Okopowa, Wały Jagiellońskie, Targ Drzewny, Podmłyńska, Rajska, gdzie odbędzie się zgromadzenie stacjonarne.
Uczestnicy będą oczekiwać na przyjazd rowerzystów z województwa pomorskiego. Około godz. 12:00 od strony Pruszcza Gdańskiego wjedzie do Gdańska kolumna cyklistów. Rowerzyści pojadą
ulicami: Trakt Świętego Wojciecha, Okopowa, Wały Jagiellońskie i dalej w kierunku ul. Rajskiej, gdzie dołączą do uczestników zgromadzenia. Około godz. 11:30 od strony gminy Żukowo ulicą
Nowatorów wjedzie do Gdańska kolejna kolumna cyklistów. Rowerzyści pojadą ulicami Nowatorów i Kartuską w kierunku Starego Miasta, gdzie na ul. Rajskiej dołączą do uczestników zgromadzenia.
O godz. 13:00 uczestnicy zgromadzenia na ul. Rajskiej wyruszą dalej i pojadą w kierunku Sopotu. Trasa ich przejazdu odbywa się następującymi ulicami: Rajska, Błędnik, Aleja Zwycięstwa, Aleja
Grunwaldzka do skrzyżowania z ulicą Żołnierzy Wyklętych. Tu dołączy do nich oczekująca przy centrum handlowym grupa osób poruszających się m.in. na rowerach i rolkach, i dalej razem będą
przemieszczać się ulicami: Grunwaldzka, Droga Zielona i Plac Dwóch Miast. Następnie około godz. 13:55 wjadą na teren Sopotu i tam ulicami miasta pojadą na Sopockie Błonie przy ul. Polnej. W
niedzielę w godz. 13:30 – 15:00 na ulicach Śródmieścia odbędzie się także zgromadzenie publiczne, którego uczestnicy przejdą następującymi ulicami: Piwna, Kołodziejska, Węglarska, Pańska,
Podmłyńska, Wielkie Młyny, Rajska, Wały Piastowskie, Plac Solidarności. W czasie trwania zgromadzeń i przejazdów ich uczestników należy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu drogowym.
Apelujemy do wszystkich osób, aby stosowali się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy i w miarę możliwości omijali te rejony Gdańska. Policjanci z różnych pionów będą dbali o
bezpieczeństwo mieszkańców Gdańska, uczestników zgromadzeń, a także turystów odwiedzających miasto. Postarają się również, aby utrudnienia w ruchu drogowym były jak najmniej dotkliwe dla
kierowców.
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