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PIELGRZYMKA KOBIET DO PIEKAR ŚLĄSKICH - UTRUDNIENIA W
RUCHU
Już w najbliższą niedzielę, 18 sierpnia, do Piekar Śląskich zawita tysiące pielgrzymów, chcących
pomodlić się do Matki Bożej Piekarskiej. W tym dniu na piekarskich drogach będą występowały
znaczne utrudnienia w ruchu. Stróże prawa już dzisiaj przestrzegają przed zmianami na drogach.
Utrudnienia w ruchu będą występowały w centrum miasta przez całą niedzielę. Zakaz poruszania się pojazdów na ul.
Bytomskiej (poza samochodami uprzywilejowanymi służb) będzie obowiązywał od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do
skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II w godzinach od 7 do 18.30. Zakaz handlu, wzorem lat ubiegłych, obowiązywał
będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka. Umieszczone
zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską do ul. Papieża
Jana Pawła II oraz dotyczące działalności handlowej przy ul. Bytomskiej.
Przygotowane będą dwa ambulanse pogotowia ze Szpitala Miejskiego p.w. św. Łukasza (jeden ambulans z lekarzem i
ratownikiem medycznym oraz jeden ambulans z dwoma ratownikami medycznymi). Karetki pogotowia ratunkowego
zaparkowane będą na ul Popiełuszki 17, przy budynku Hotelu „Pałac Wiśniewski” oraz na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i
Kalwaryjskiej.
Ponadto o bezpieczeństwo medyczne pielgrzymów na Wzgórzu zadbają Ratownicy Maltańscy, a Wojewódzkie Pogotowie
Ratunkowe stacjonować będzie w swej siedzibie przy ul. K. Miarki.
Gdzie możemy zaparkować?
– ul. K. Miarki, parking za Centrum Handlowym – autokary
(Wydział Zarządzania Kryzysowego uzgodnił z HBK 5 Spółka z o.o. Projekt Piekary Spółka Komandytowa z siedzibą w
Warszawie, ul. Książęca 19/3, 00-496 Warszawa – Właścicielem Centrum Handlowego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich
umożliwienie parkowania autokarów pielgrzymów na parkingu za Centrum, by nie blokować miejsc dla klientów).

Przypominamy!
Im bliżej Wzgórza Kalwarii zostanie zaparkowany nasz pojazd, tym dłuższy będzie powrót w tworzących się korkach.
W rejonie newralgicznych skrzyżowań, ruch będzie ręcznie kierowany przez policjantów, dlatego należy w tych
miejscach bezwzględnie podporządkować się podawanym przez mundurowych sygnałom.
Apelujemy do wszystkich kierujących o stosowanie się do zmian organizacji ruchu, przestrzeganie ustawionych
znaków zakazu zatrzymywania i postoju, gdyż w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym będzie on
utrudniał ruch, zostanie odholowany na parking strzeżony na koszt właściciela.
W sytuacji, gdy np. zgubi się dziecko, prosimy o powiadomienie najbliższego patrolu podając rysopis i ubiór, a
następnie udanie się do paraﬁi, gdzie będzie zlokalizowany punkt informacyjny, w celu podania komunikatu przez
urządzenia nagłaśniające i oczekiwanie w tym miejscu na informacje służb porządkowych.
Przestrzegamy, aby nie zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów, czy dokumentów. W trakcie przemieszczania
się środkami komunikacji miejskiej należy pamiętać, że dla kieszonkowców nie jest to dzień świąteczny.

Apelujemy także o zachowanie rozwagi, szczególnie podczas mijania pielgrzymek oraz o wyrozumiałość i cierpliwość.
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