
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odnośnie planowanej imprezy „XII Mi ędzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych 
Pyromagic 2019”, który odbywać się będzie w dniach 9-10 sierpnia 2019 r. podjęto 
następujące ustalenia dot. organizacji ruchu: 
Czasowa organizacja ruchu trwająca od dnia 8 sierpnia (czwartek) do dnia 12 sierpnia 
(poniedziałek) 2019 r. zostanie wprowadzona w dwóch etapach. 
 
Etap I 
8 sierpnia (czwartek) 2019 r. o godz. 12.00 nastąpi zamknięcie ruchu ogólnego ulic: 
- Jana z Kolna – całkowite zamknięcie dwóch jezdni na odcinku od ul. Kapitańskiej do zjazdu 
   z Trasy Zamkowej (kierunek Most Długi).  
- Trasa Zamkowa –umożliwiony będzie zjazd z Trasy Zamkowej od str. pl. Żołnierza 
    w kierunku ul. Wyszyńskiego jak również wjazd na Trasę Zamkową od strony 
    ul. Wyszyńskiego. Prawy pas ruchu na Trasie Zamkowej umożliwiający zjazd w ul. Jana 
   z Kolna na kierunku do ul. Kapitańskiej zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. 
   W dniu  9 sierpnia (piątek) w godzinach 6.00-9.00 umożliwiony będzie zjazd z Trasy 
   Zamkowej w ul. Jana z Kolna kierunek ul. Kapitańska jeżeli będzie taka możliwość.  
-  ul. Storrady od ul. Kapitańskiej, 
-  ul. Komandorska – całkowite zamknięcie, 
 - ul. Małopolska - całkowite zamknięcie od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, 
 - ul. Admiralska - całkowite zamknięcie od ul. Jana z Kolna do ul. Wawelskiej, 
 - ul. Wały Chrobrego - całkowite zamknięcie, 
 - ul. Zygmunta Starego – całkowite zamknięcie od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, 
 - ul. Szczerbcowa – całkowite zamknięcie od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, 
 - ul. Wawelska – całkowite zamknięcie od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, 
 - ul. Storrady – całkowite zamknięcie od ul. Kapitańskiej do ul. Jana z Kolna, 
 - ul. Łady – ograniczony wjazd pojazdów na odcinku od skrzyżowania ul. Dubois  
     do skrzyżowania z ul. Kapitańską. Wyznaczone zostaną specjalne parkingi i przystanki 
     autobusowej komunikacji miejskiej. 
 - zjazd z Trasy Zamkowej do ul. Panieńskiej 9-11 sierpnia godz. 17:00 - 03:00, 
- wprowadzenie ograniczenia ruchu kołowego (poprzez przepustki) w ciągu ul. Kapitańskiej, 
- zamknięcie ul. Wendy od 9 sierpnia 2019 br. od godz. 17:00 do dnia 12 sierpnia br. 
(niedziela) do godz. 5:00, 
- na ulicy Zygmunta Starego na odcinku od pl. Hołdu Pruskiego do ul. Starzyńskiego 
   umiejscowione zostaną postoje TAXI. 
- objazd ulicami Trasa Zamkowa, Matejki, Malczewskiego Parkowa Dubois. 
 
 



 

Etap II 
9 sierpnia (piątek) 2019 r. o godz. 17.00 nastąpi zamknięcie ruchu ogólnego ulic: 
-  ul. Panieńskiej od ul. Kuśnierskiej 9-11 sierpnia 2019 r. w godz. 17:00 - 03:00 
- zamknięcie ul. Celnej i ul. Władysława IV od skrzyżowania z ul. Świętego Floriana. 
  
9-11 sierpnia br. w godzinach 09:00-03:00 wyłączony z ruchu pojazdów ciężarowych 
zostanie odcinek Trasy Zamkowej. 
 
9 sierpnia (piątek) w godzinach 6.00-9.00 umożliwiony będzie zjazd z Trasy Zamkowej w 
ul. Jana z Kolna kierunek ul. Kapitańska.  
 
Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi najpóźniej 12 sierpnia (poniedziałek)  
o godz. 5.00 z możliwością wcześniejszego usunięcia zapór drogowych w ciągu ww. ulic. 
 
 


