Ekobieg w sobotę (20.05) i Bieg Skotniki w niedzielę (21.05)
2017-05-16
W sobotę (20.05.2017 r.) pomiędzy godz. 11.00 a godz. 13.30 w związku z organizowaną
imprezą pod nazwą „3 Ekobieg” wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu na czas
przebiegnięcia uczestników.

Trasa biegu zaplanowana jest ulicami:
ul. Kanonicza, ul. Podzamcze, pochylnia na bulwar, Bulwarem Czerwieńskim w
kierunku Mostu Dębnickiego, chodnik Mostu Dębnickiego (od strony D.H. Jubilat),
Bulwar Poleski, Bulwar Wołyński, ul. Ludwinowska, Most Retmański, ul. Rollego,
Bulwar Podolski, ul. Nadwiślańska (chodnik), Kładka O. Bernatka (część rowerowa), ul.
Podgórska (zbieg chodnikiem na bulwar), Bulwar Kurlandzki, Bulwar Inflancki, Bulwar
Czerwieński, Bulwar Rodła, ul. Flisacka, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kasztelańska, Al.
Focha (przecięcie a następnie połowa szerokości deptaka od strony Błoń w kierunku
Alei), Al. 3 Maja (połowa szerokości deptaka w kierunku ul. Piastowskiej),
Meta: Al. 3 Maja ( deptak – na wysokości wejścia do Parku Jordana)
Ponadto, w związku z ww. biegiem:
w godz. 10.30 - 11.30 zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Kanonicza,
w godz. 10.30 - 13.30 zostanie wyłączona droga dla rowerów przy Błoniach
(na Al. 3 Maja i Al. Focha),
w godz. 10.30 – 13.30 zostanie wyłączona droga dla rowerów i pieszych na
Bulwarach na odcinku od ul. Flisackiej do Kładki O. Bernatka,
pomiędzy godz. 10.30 a godz. 13.30 wystąpią utrudnienia w ruchu na ul.
Kościuszki (w przypadku takiej konieczności zostanie zamknięta dla ruchu
kołowego ul. Kościuszki dla kierunku od strony ul. Księcia Józefa - zamknięcie
w rejonie ul. Królowej Jadwigi).
Zalecane objazdy do Al. Krasińskiego od ul. Księcia Józefa: Most Zwierzyniecki, ul.
Zielińskiego, ul. Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, ul. M. Konopnickiej;
Natomiast w niedzielę (21.05.2017 r.) w związku z organizowaną imprezą
sportową „XII Międzynarodowy Bieg Kraków – Skotniki z okazji 97 rocznicy urodzin
Świętego Jana Pawła II” wystąpią następujące utrudnienia w ruchu:
pomiędzy godz. 15.00 a godz. 15.45 czasowe wstrzymania (na czas
przebiegnięcia uczestników imprezy) na trasie marszobiegu: start z boiska
Pogoni Skotniki, ul. Szymonowica, ul. Mochnaniec, ul. Skotnicka, ul.
Baczyńskiego, ul. Szymonowica – zakończenie na boisku,
ul. Szymonowica, ul. Babińskiego, ul. Kozienicka, ul. Podgórki Tynieckie, ul.
Obrony Tyńca, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Benedyktyńska, ul. Opactwo
Benedyktynów, ul. Grzegorzewskiej, ul. Rosista, ul. Baczyńskiego, ul.
Szymonowica.
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