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Informujemy, że 11 listopada wystąpią utrudnienia w ruchu. Dynamicznie 

wstrzymana zostanie także komunikacja miejska. Prosimy kierowców o szczególną uwagę, a 

pasażerów o cierpliwość. 

 11.11.2021 r w godzinach 11:30 – 14:30 ulicami miasta przejdzie marsz w ramach uczczenia 

„Narodowego Święta Niepodległości” organizowanego przez Porozumienie Środowisk 

Patriotycznych.  

Trasa marszu będzie przebiegać ulicami: pl. Solidarności (rozpoczęcie) – Małopolska – Matejki – pl. 

Żołnierza Polskiego – al. Niepodległości – Brama Portowa – Krzywoustego – al. Piastów – pl. 

Szarych Szeregów (zakończenie). 

Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu w/w ulic. Utrudnienia dotyczyć 

będą linii tramwajowych: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz linii autobusowych: B, C, 58, 59, 61, 68, 75, 76, 

86, 87, 101 i 107. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie 

służb nadzoru ruchu ZDiTM. 

 11.11.2021 r. w godzinach 11:00 – 14:00 ulicami miasta przejedzie zgromadzenie w ramach 

akcji „Upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości połączony z promocją turystyki 

rowerowej oraz podkreśleniem potrzeby rozwoju infrastruktury rowerowej w Szczecinie. 

Wyrażenie potrzeby rozwoju infrastruktury rowerowej oraz implementowania zmian mających 

na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów oraz innych niechronionych uczestników ruchu 

drogowego”.  

Trasa przejazdu będzie przebiegać ulicami: Szczerbcowa – Pobożnego – Małopolska – pl. 

Solidarności – Farna – Korsarzy – Rycerska – Kuśnierska – Farna – Grodzka – Bazylika św. Jakuba – 

Grodzka – Tkacka – Wyszyńskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – pl. Lotników – al. Jana 

Pawła II – pl. Grunwaldzki – Piłsudskiego – pl. Odrodzenia – pl. Szarych Szeregów – al. Wojska 

Polskiego – Felczaka – pl. Armii Krajowej – Jasne Błonia – Park Kasprowicza – Zaleskiego – Ogrody 

Różane – Syrenie Stawy – Arkonka – Goplana – Miodowa – Polana Miodowa (zakończenie) . 

Na czas przejazdu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu w/w ulic. Utrudnienia dotyczyć 

będą linii tramwajowych: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i12 oraz linii autobusowych: B, C, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 

61, 67, 68, 75, 76, 86, 87, 101 i 107. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie 

się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM. 

 W celu zorganizowania i przeprowadzenia imprezy pn. 4 Bieg Niepodległości w dniu 11 

listopada 2021 roku w godz. 12:00 – 16:00 w ciągu ulicy Plantowej i na terenie Parku  im. 

Stefana Żeromskiego (start i meta ul. Plantowa (uczestnicy poruszają się po terenie Parku im. 

Stefana Żeromskiego). Zamknięcie ruchu na czas przygotowań i trwania imprezy 

nastąpi  11.11, o godzinie 00:01. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest 11.11 o 

godzinie 21:00.  

 w celu zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości pn. Wojewódzkie Obchody 

Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 roku w ciągu ulic: Wały 

Chrobrego, Jarowita, Szczerbcowej, Wawelskiej. W ramach obchodów uroczystości odbędzie 

się piesza defilada pododdziałów wojskowych (bez udziału pojazdów) trasą: ul. Wawelska – 

ul. Wały Chrobrego – ul. Szczerbcowa – ul. Jarowita – ul. Wawelska – ul. Wały Chrobrego. W 

ramach czasowej organizacji ruchu nastąpi zamknięcie ulic 11.11 od godziny 6:00 – 18:00. 

  

- ul. Wały Chrobrego, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Szczerbcowej, 

- ul. Jarowita, na odcinku od ul. Wawelskiej do Szczerbcowej, 

- ul. Szczerbcowa, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, 
 


