XXIII Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika, procesja oraz
pielgrzymka
2018-10-11
W dniu 13.10.2018 r. w godz. 12.15-13.00 będzie odbywał się na drogach Nowej Huty „XXIII
Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika”.

Trasa biegu: ul. Ujastek (start przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A), Al.
Solidarności, Pl. Centralny, Al. Gen. Andersa, ul. Ludźmierska, ul. Obrońców Krzyża.
W związku z wyżej wymienioną imprezą wystąpią następujące utrudnienia w ruchu:
ul. Ujastek – zostanie chwilowo wstrzymany ruch kołowy w rejonie
skrzyżowania z Al. Solidarności;
Al. Solidarności – zostanie chwilowo wstrzymany ruch kołowy w kierunku do
Placu Centralnego;
Plac Centralny– zostanie wyłączony prawy pas ruchu do ul. Andersa;
Al. Gen. Andersa – zostanie zamknięta jezdnia w kierunku do Ronda
Kocmyrzowskiego (na odcinku od Placu Centralnego do ul. Ludźmierskiej)
ul. Ludźmierska – zostanie zamknięty ruch kołowy;
ul. Obrońców Krzyża (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Szajnowicza
Iwanowa) – zostanie zamknięty ruch kołowy (z dopuszczeniem wyjazdu z ul. I.
Mościckiego w kierunku ul. Kocmyrzowskiej);
ul. Kocmyrzowska - pomiędzy godz. 11.45 a godz. 13.15 zostanie
zamknięty ruch kołowy na odcinku od Ronda Kocmyrzowskiego do ul.
Bulwarowej;
Objazdy w związku z zamknięciem ul. Kocmyrzowskiej:

dla pojazdów do 16 t : Al. Jana Pawła II,Plac Centralny, Al. Solidarności, ul.
Ujastek do ul. Łowińskiego;
dla samochodów ciężarowych o masie ponad 16 t: Al. Jana Pawła
II,Ptaszyckiego,Ujastek Mogilski, Al. Solidarności,Ujastekdo ul. Łowińskiego;
od ul. Łowińskiego ulicami:Ujastek, Al. Solidarności, Ujastek Mogilski, T.
Ptaszyckiego doAl. Jana Pawła II;
Objazd w związku z zamknięciem jezdni Al. Gen. Andersa w kierunku ul.
Kocmyrzowskiej (odcinek od Placu Centralnego do ul. Ludźmierskiej):
Plac Centralny, Al. Jana Pawła II, ul. Boruty Spiechowicza, Al. Gen. Andersa
ruch pieszych na przecięciach z trasą będzie regulowany przez służby
porządkowe.

w dniu 13.10.2018 r. pomiędzy godz. 9.30 a godz. 11.00 w związku z
organizowaną procesją wystąpią utrudnienia w ruchu (wstrzymania ruchu na
czas przejścia uczestników pielgrzymki) na trasie:
ul. Totus Tuus, ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ul. T.Motarskiego, al.
A.Hyły;
w dniu 13.10.2018 r. pomiędzy godz. 9.00 a godz. 13.30 w związku z
organizowaną „XIV Pieszą Pielgrzymką Śladami Karola Wojtyły Robotnika”
wystąpią utrudnienia w ruchu (wstrzymania ruchu na czas przejścia
uczestników pielgrzymki) na trasie:
ul. Pułaskiego, ul. Różana, Rynek Dębnicki, ul. Tyniecka, ul. Szwedzka, ul. Dworska,
ul. Twardowskiego (do Kamieniołomów gdzie jest planowane odprawienie Drogi
Krzyżowej), ul. Wyłom, ul. Norymberska, ul. Rostworowskiego, ul. Ruczaj, ul. Turonia,
ul. Zbrojarzy, ul. Zakopiańska (na drugą stronę), ul. Stefana Korbońskiego, przejście
nową kładką nad torami kolejowymi do Centrum Jana Pawła II;
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