Etap II przebudowy torowiska do Bronowic – niezbędnik dla
kierowców!
2018-11-26
Od soboty, 24 listopada w związku z drugim etapem prac związanych z przebudową ciągu
ulic Królewskiej, Bronowickiej i Podchorążych obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Pod
tym linkiem znajdują się zmiany w komunikacji miejskiej.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez inspektorów ZDMK, Policję oraz MPK.
Oznakowanie zostało sprawdzone i jest poprawne. Dodatkowo wykonawca został
zobowiązany do postawienia kolejnych znaków informacyjnych na ulicy Piastowskiej.
Dziś wprowadzone zostaną drobne korekty dotyczące miejsc postojowych.
Dla osób, które muszą dostać się samochodem z Bronowic do centrum
podpowiadamy, bo dziś wielu kierowców jechało niezgodnie z oznakowaniem –
prawidłowo Lea od ulicy Piastowskiej należy skręcić w lewo w ulicę Warmijską, potem
w ulicę Adama Chmiela, następnie w lewo w ulicę Smoluchowskiego, potem w prawo
w ulicę Leopolda Staffa i znowu w prawo w ulicę Kronikarza Galla i tak dojedziemy do
ulicy Lea.

Obecnie obowiązują następujące zmiany:
Zamknięte skrzyżowanie B. Głowackiego - Bronowicka;
Zamknięte ulice Królewska, Podchorążych, Bronowicka (w tym skrzyżowania:
Królewska - Kronikarza-Galla; Królewska – Nowowiejska; Królewska – Urzędnicza;
Królewska – Konarskiego);
Na ulicy Pomorskiej dopuszczony jedynie ruch pojazdów Komunikacji Miejskiej oraz
mieszkańców;
Na skrzyżowaniu Przybyszewskiego – Bronowicka wyłączona sygnalizacja;
Ruch jednokierunkowy na ulicy Lea od ulicy Zarzecze do Przybyszewskiego;
Ruch dwukierunkowy na ulicy Jadwigi z Łobzowa, na odcinku od Rydla do Młodej
Polski;
Nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy na ulicach Młodej Polski, Rydla w kierunku
Bronowickiej (w ramach etapu I);
Na skrzyżowaniu Zarzecze – Lea zmiana pierwszeństwa na Zarzecze – Lea (wcześniej
Lea);

Na skrzyżowaniu Lea – Piastowska – wyłączona sygnalizacja i zmiana pierwszeństwa teraz Lea (miała Piastowska);
Na odcinku Lea od Smoluchowskiego do Warmijskiej obowiązuje podobna organizacja
jak na Kazimierza Wielkiego – w stronę centrum mogą przejechać jedynie pojazdy
Komunikacji Miejskiej – zakaz dla pojazdów.

Mapka z sugerowanymi objazdami dla kierowców
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