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Urząd Gminy Szemud informuje w imieniu Organizatora zawodów o utrudnieniach w ruchu drogowym na
drogach powiatowych i wojewódzkich, leżących na terenie Gminy Szemud w dniu 2 czerwca 2019 roku
(niedziela). Utrudnienia mają związek z imprezą sportowo – rekreacyjną Gran Fondo.
Na terenie powiatu wejherowskiego zostaną zamknięte drogi w dniu 02.06.2019 r.:
– od godz. 7:30 do godz. 13:50 zostanie zamknięta ulica Marszewska pomiędzy Koleczkowem a Wiczlińską.
– od godz. 8:00 do godz. 13:40 Chylońska w Koleczkowie (od granicy z Gdynią do DW 2018)
– od godz. 8:30 do godz. 10:00 DW 218 (od Chylońskiej w Koleczkowie przez Bieszkowice do DW 224 w
Nowym Dworze Wejherowskim)
– od godz. 8:30 do godz. 10:30 DW 224 (od DW 218 w Nowym Dworze Wejherowskim przez Przetoczyno i
Szemud do Kamienia ul letniskowa)
– od godz. 8:45 do godz. 13:30 droga powiatowa 1405G (od miejscowości Kamień ul letniskowa przez
Kielno do Koleczkowa przez Partyzantów Koleczkowskich i Kieleńską)
– od godz. 8:30 do godz. 10:00 droga powiatowa od Sopieszyna przez Ustarbowo do Gowina)
– od godz. 8:30 do godz. 11:00 droga powiatowa od Gowina przez Sychowo, Milwino do Strzepcza (z
dopuszczeniem ruchu jednokierunkowego od Milwina do Smażyna i od Ronda Rosochy do Smażyna (ruch
lewostronny) oraz śluzy przejazdowe na drodze z Dąbrówki do Robakowa oraz na rondzie Rosochy – Łebno
– Luzino. Droga będzie otwierana stopniowo za ostatnim zawodnikiem.
– od 9:00 do 11:30 droga powiatowa od Strzepcza przez Nową Hutę do Mirachowa
W załączeniu komunikat organizatora imprez ze wskazaniem szczegółowym godzin zamknięcia
poszczególnych dróg.
Organizator:
SE GROPU Sp. z o.o.
ul. Zimowa 31a/28
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05-515 Nowa Iwiczna
Koordynatorem zawodów jest Pan Adam Okrój.
Strona internetowa zawodów: http://www.gfgdynia.com/pl

TRASA 80km
Trasa 134 km
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