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W związku z organizacją Pikniku nad Odrą oraz procesji religijnej kierowcy
musza spodziewać się zamknięcia ulic w rejonie Wałów Chrobrego od piątku
do poniedziałku oraz utrudnień na czas niedzielnego przemarszu. Wydarzenia
będą miały wpływ także na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Na czas przygotowań i trwania Pikniku nad Odrą od 6 maja, godzina 5:00 do 9
maja, godzina 5:00 zamknięte zostaną następujące ulice:

Wały Chrobrego, Zygmunta Starego, Szczerbcowa, Wawelska (od
skrzyżowania z ul. Jarowita), Jarowita (pomiędzy Zygmunta Starego i
Szczerbcową), Małopolska, Admiralska, Komandorska,

Komunikacja miejska. Zmiany na liniach 70 i 90:

Wyłączone z użytku zostaną przystanki: „Teatr Współczesny” (nr 13811)
oraz „Jarowita” (nr 17111).
Przystanek „Starzyńskiego” (nr 13913) zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy oraz cofnięty o 35 m.
Linia 70 – od przystanku „Plac Lotników” pojedzie zmienioną trasą: Pl. Żołnierza Polskiego – Matejki – Zygmunta
Starego – Starzyńskiego – Małopolska – Matejki – Pl. Żołnierza Polskiego – i dalej swoją trasą. Linia kursować będzie
według normalnego rozkładu jazdy.
Linia 90 – od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” pojedzie zmienioną trasą: Pl. Żołnierza Polskiego – Matejki –
Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolska – Matejki – Pl. Żołnierza Polskiego – i dalej swoją trasą. Linia
kursować będzie według normalnego rozkładu jazdy.

W związku z organizacją procesji religijnej 08.05.2022 r. (niedziela) w godzinach 15:00 – 16:30 mogą wystąpić utrudnienia
w ruchu drogowym i przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

Trasa procesji przebiegać będzie ulicami: Jasne Błonia (rozpoczęcie) – al. Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – al. Jana
Pawła II – pl. Lotników – Kaszubska – Bałuki – pl. Żołnierza Polskiego – al. Niepodległości – pl. Brama Portowa –
Wyszyńskiego (prawa strona w kierunku Mostu Długiego) – Sołtysia – Grodzka – pl. Orła Białego – Bazylika
Archikatedralna pw. św. Jakuba (zakończenie).

Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu w/w ulic. Zmiany dotyczyć będą linii
tramwajowych: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11 i linii autobusowych: B, C, 52, 58, 59, 61, 68, 75, 76, 86, 87, 101, 107, 806 oraz 812.
Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb Nadzoru Ruchu ZDiTM.
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