Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika – utrudnienia w Nowej
Hucie
2019-10-09
W sobotę, 12 października, odbędzie się XXIV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika. W
związku z tym w Nowej Hucie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Trasa biegu:
ul. Ujastek (start o godz. 12.15 przy bramie głównej kombinatu ArcelorMittal Poland
SA), al. Solidarności, pl. Centralny, al. Andersa, ul. Ludźmierska, ul. Obrońców Krzyża
(meta obok kościoła Arka Pana)

Zmiany w organizacji ruchu drogowego:
al. Solidarności – zostanie chwilowo wstrzymany ruch kołowy w kierunku
placu Centralnego;
pl. Centralny - zostanie wyłączony prawy pas ruchu w kierunku al. Andersa;
ul. Kocmyrzowska - pomiędzy godz. 11.45 a godz. 13.15 zostanie zamknięty
ruch kołowy na odcinku od ronda Kocmyrzowskiego do ul. Bulwarowej;
ul. Ludźmierska - zostanie wyłączony 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. Ujastek - zostanie chwilowo wstrzymany ruch kołowy w rejonie
skrzyżowania z al. Solidarności.

Objazdy:
zamkniecie ul. Kocmyrzowskiej:
od al. Jana Pawła II:
dla pojazdów do 16 ton: plac Centralny, al. Solidarności, ul.
Ujastek do ul. Łowińskiego;
dla samochodów ciężarowych o masie ponad 16 ton: ul.
Ptaszyckiego, ul. Ujastek Mogilski, al. Solidarności, ul. Ujastek,
ul. Łowińskiego;
od ul. Łowińskiego ulicami: ul. Ujastek, al. Solidarności, ul. Ujastek
Mogilski, ul.. Ptaszyckiego.
zamknięcie al. Andersa w kierunku ul. Kocmyrzowskiej:
pl. Centralny, al. Jana Pawła II, ul. Boruty-Spiechowicza.

Zmiany w komunikacji miejskiej:
Na trasie biegu wystąpią chwilowe wstrzymania ruchu, a linie tramwajowe nr 1 i 5
oraz linie autobusowe nr 103, 110, 122, 123, 132, 139, 142, 152, 160, 163, 172, 193,
202, 212, 222, 232, 422 i 501 mogą być kierowane na trasy objazdowe.

Dodatkowo w trakcie biegu przystanek początkowy „Plac Centralny im. R. Reagana”
dla linii 502 zostanie przeniesiony i będzie funkcjonował wspólnie z przystankiem
końcowym (przed wjazdem na plac od strony al. Andersa).
Ruch pieszych na przecięciach z trasą będzie regulowany przez służby porządkowe.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

