
Szanowni Państwo,  

informuję, że w związku z organizowaną imprezą biegową pod nazwą 5. PKO Białystok 

Półmaraton 2017 wraz z biegami towarzyszącymi: City Run 5k, Biegiem śniadaniowym i 

City Run Junior w poniższych terminach wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym: 

W dniu 13 maja 2017 r.: 

1. Od godziny 9:00 do godziny 10:00 ograniczony zostanie ruch drogowy (na czas biegu 

towarzyszącego: Biegu Śniadaniowego) na następujących ulicach: 

- Plac Branickich, 

- ul. A. Mickiewicza (na odcinku od Placu Branickich do Alei Zakochanych na terenie Parku 

Planty), 

- ul. Akademickiej (na odcinku od Alei Zakochanych na terenie Parku Planty 

do ul. Świętojańskiej), 

- ul. Świętojańskiej (na odcinku od ul. Akademickiej do Placu Katyńskiego), 

- Plac Katyński, 

- ul. 11-go Listopada (od Placu Katyńskiego do ul. Wiosennej), 

- ul. Wiosennej (od ul. 11-go Listopada do ul. K. Ciołkowskiego), 

- ul. K. Ciołkowskiego (na odcinku od ul. Wiosennej do wejścia na Stadion Miejski); 

2. Od godziny 13:30 do godziny 16:00 zamknięty zostanie ruch drogowy (na czas biegu 

towarzyszącego: City Run Junior) na następujących ulicach: 

- ul. H. Sienkiewicza – całkowite zamknięcie na odcinku od ul. dr I. Białówny 

do ul. Legionowej, 

- ul. Legionowa – całkowite zamknięcie na odcinku od ul. M. Curie-Skłodowskiej do Placu 

Jana Pawła II, 

- Plac Jana Pawła II – całkowite zamknięcie, 

- Plac Branickich – częściowe zamknięcie – wlot na Plac Jana Pawła II i ul. Legionową, 

- ul. Rynek Kościuszki – zamknięcie na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. Lipowej; 

  

W dniu 14 maja 2017 r.: 

Zamknięty zostanie ruch drogowy (na czas biegu City Run 5k i Półmaratonu) 

na następujących ulicach: 



- ul. A. Mickiewicza – w godzinach od 7:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od Placu Branickich do ul. Elektrycznej oraz w godzinach od 9:30 do 11:30 – zamknięcie 

prawego pasa od ul. Elektrycznej do ul. Świętojańskiej, 

- Plac Jana Pawła II – w godzinach od 7:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie, 

- ul. Legionowa – w godzinach od 7:00 do 12:00 - całkowite zamknięcie na odcinku od ul. M. 

Curie-Skłodowskiej do Ronda im. dr n. med. A. P. Lussy (oba kierunki) oraz w godzinach od 

9:00 do 12:00 – całkowite zamknięcie na odcinku od ul. M. Curie-Skłodowskiej do 

skrzyżowania ulic: Prez. R. Kaczorowskiego z ul. S. Wyszyńskiego (oba kierunki), 

- Plac Branickich – w godzinach od 7:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie, 

- Aleja Józefa Piłsudskiego – w godzinach od 9:00 do 11:00 - zamknięcie prawej jezdni 

na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do Ronda im. dr n. med. A. P. Lussy, 

- ul. J. K. Branickiego – w godzinach od 9:45 do 10:45 - zamknięcie prawej jezdni na odcinku 

od Ronda im. dr n. med. A. P. Lussy do ul. K. Ciołkowskiego oraz w godzinach od 9:55 do 

10:45 - zamknięcie prawej jezdni na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do Ronda im. dr n. 

med. A. P. Lussy, 

- ul. M. Curie-Skłodowskiej – w godzinach od 9:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie 

na odcinku od ul. Legionowej do Placu Uniwersyteckiego oraz w godzinach od 9:15 do 11:00 

– całkowite zamknięcie na odcinku od ul. J. Waszyngtona do ul. Legionowej, 

- Plac Uniwersytecki – w godzinach od 9:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie, 

- ul. K. Kalinowskiego – w godzinach od 9:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie na odcinku od 

Placu Uniwersyteckiego do ul. Grochowej oraz w godzinach od 9:00 do 11:30 - zamknięcie 

prawej jezdni na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Grochowej, 

- ul. W. Liniarskiego – w godzinach od 9:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od Placu Uniwersyteckiego do ul. Lipowej, 

- ul. Lipowa – w godzinach od 5:00 do 13:30 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od ul. W. Liniarskiego do ul. Spółdzielczej, 

- ul. Odeska – w godzinach od 9:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od ul. K. Kalinowskiego do ul. Młynowej, 

- ul. Młynowa – w godzinach od 9:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od ul. Kijowskiej do ul. Pięknej, 

- ul. J. Marjańskiego – w godzinach od 5:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od ul. Pięknej do Placu Uniwersyteckiego, 

- ul. Świętojańska – w godzinach od 9:00 do 11:30 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od ul. A. Mickiewicza do Placu Katyńskiego, 

- Plac Katyński – w godzinach od 9:00 do 12:15 - całkowite zamknięcie, 



- ul. 11-go Listopada – w godzinach od 9:00 do 12:15 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od Placu Katyńskiego do ul. Zwierzynieckiej oraz w godzinach od 9:00 do 12:00 – całkowite 

zamknięcie na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Wiosennej, 

- ul. Zwierzyniecka – w godzinach od 9:00 do 12:00 - całkowite zamknięcie na odcinku od ul. 

Św. Pio do ul. 11-ego Listopada oraz w godzinach od 9:00 do 12:30 – zamknięcie całkowite 

na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. M. Kopernika (obie jezdnie), 

- ul. Św. Pio – w godzinach od 9:00 do 12:00 - zamknięcie prawej jezdni na odcinku 

od skrzyżowania ul. Św. Pio z ul. A. Mickiewicza do ul. Zwierzynieckiej, 

- ul. K. Ciołkowskiego – w godzinach od 9:00 do 12:00 - zamknięcie prawego skrajnego pasa 

ruchu na odcinku od wjazdu do Kampusu UwB do ul. Wiosennej, 

- ul. Wiosenna – w godzinach od 9:00 do 12:00 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od ul. K. Ciołkowskiego do ul. 11-go Listopada, 

- ul. M. Kopernika – w godzinach od 9:45 do 12:30 - zamknięcie prawej jezdni na odcinku od 

Ronda Seweryna Nowakowskiego do Tunelu gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 

- Tunel gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – w godzinach od 10:00 do 12:30 - zamknięcie prawego 

skrajnego pasa ruchu na odcinku od ul. M. Kopernika do ul. Hetmańskiej, 

- ul. Hetmańskiej – w godzinach od 10:00 do 12:30 - zamknięcie prawej jezdni na odcinku od 

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do Ronda R. Regana, 

- ul. Zwycięstwa – w godzinach od 10:15 do 12:45 - zamknięcie prawej jezdni na odcinku od 

Ronda R. Regana do Alei Solidarności, 

- Aleja Solidarności – w godzinach od 10:15 do 12:45 - zamknięcie prawej jezdni na odcinku 

od ul. Zwycięstwa do ul. J. H. Dąbrowskiego, 

- ul. J. H. Dąbrowskiego (wiadukt) – w godzinach od 10:15 do 13:00 – zamknięcie lewego 

pasa na odcinku od Alei Solidarności do ul. ks. A. Abramowicza, 

- ul. ks. A. Abramowicza – w godzinach od 10:15 do 13:00 - całkowite zamknięcie, 

- ul. Lipowej – w godzinach od 10:15 do 13:00 - zamknięcie prawego pasa ruchu na odcinku 

od ul. ks. A. Abramowicza do ul. Grochowej oraz w godzinach od 10:15 do 13:00 – całkowite 

zamknięcie na odcinku od ul. Grochowej do ul. W. Liniarskiego oraz w godzinach od 5:00 do 

13:30 – całkowite zamknięcie na odcinku od ul. W. Liniarskiego do ul. Spółdzielczej, 

- Rynek Kościuszki – w godzinach od 5:00 do 13:30, 

- ul. H. Sienkiewicza – w godzinach od 7:00 do 14:30 - całkowite zamknięcie na odcinku 

od ul. dr I. Białówny do ul. Legionowej, 

- ul. Suraska – w godzinach od 8:00 do 11:00 - całkowite zamknięcie. 

 


