
 
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE UTRUDNIEŃ W RUCHU. 
 
W związku z organizacją 10. edycji wydarzenia sportowego “Białystok Biega” będą 
utrudnienia w ruchu w Białymstoku w dniach 18-19 września. 
 
Czasy obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu w sobotę 18 września 
2021 r.  
 
Zamknięcie ulic, całkowite lub częściowe: 
 
!" ul. Branickiego - od Ronda Lussy do ul. Miłosza zamknięta prawa jezdnia w kierunku 

ul. Piastowskiej od godz. 10.00 w dniu 18.09 do godz. 16.00 w dniu 19.09, 
#" ul. Branickiego – od placu Antonowicza do ul. Świętojańskiej, zamknięta prawa 

jezdnia w kierunku Ronda Lussy od godz. 15:00 do 20:30, 
$" ul. Świętojańska – zamknięta całkowicie od ul. Mickiewicza do ul. Branickiego od 

godz. 15:00 do 23:00,  
%" ul. Miłosza – zamknięta prawa jezdnia od ul. Branickiego w kierunku ul. Mickiewicza 

w godz. 20.30 – 22.30, 
&" ul. Św. Pio zamknięta prawa jezdnia od skrzyżowania ul. Mickiewicza do ul. 

Zwierzynieckiej w godz. 20.30 -22.30 
'" ul. Zwierzyniecka – zamknięta prawa jezdnia na odcinku od ul. Św Pio do ul. 

Wołodyjowskiego w godz. 20.30 - 23.00 
(" ul. Zwierzyniecka – zamknięty lewy pas na odcinku od ul. Świerkowej do ul. 11 

Listopada w godz. 20.30 - 22.30 
)" ul. 11 Listopada zamknięta całkowicie od ul. Zwierzynieckiej do Placu Katyńskiego w 

godz. 20.30 – 23.00 
*" Plac Katyński – zamknięty całkowicie w godz. 20.30 – 23.00 (możliwy wyjazd z ul. 

Podleśnej do ul. Skłodowskiej, oraz z ul. Świętojańskiej do ul. Skłodowskiej). 
!+" ul. Świętojańska – prawy pas na odcinku od Placu Katyńskiego do wjazdu do Galerii 

Alfa w godz. 20.30 – 23.00 
!!" ul. Świętojańska – zamknięta lewa jezdnia na odcinku od ul. Adama Mickiewicza do 

wjazdu do Galerii Alfa w godz. 20.30 – 23.00 
!#" ul. Adama Mickiewicza – zamknięta całkowicie na odcinku od ul. Świętojańskiej do 

Placu Branickiego – w godz. 20.30 – 23.30 
!$" Plac Branickich zamknięty od ul. Mickiewicza do Ronda Lussy w godz. 20.30 – 23.30 
!%" ul. Legionowa – na odcinku od skrzyżowania Legionowa/Sienkiewicza do Placu 

Branickich zamknięty prawy pas w godz. 19.45 – 23.30 
!&" ul. Adama Mickiewicza - na odcinku od ul. Parkowej do ul. Świętojańskiej zamknięta 

prawa jezdnia w godz. 19.45 – 23.30 
 
Parkingi wzdłuż trasy biegu będą wyłączone z parkowania.     



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Czasy obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu w niedzielę 19 września 
2021 r.  

Zamknięcie ulic, całkowite lub częściowe: 

1. ul. Miłosza – zamknięta prawa jezdnia od ul. Branickiego w kierunku ul. Mickiewicza 
w godz. 9.00 – 11.40 

2. ul. Św. Pio zamknięta prawa jezdnia od ul. Mickiewicza do 
ul. Zwierzynieckiej w godz. 09.00 -11.40 

3. ul. Zwierzyniecka – zamknięta prawa jezdnia na odcinku od ul. Św. Pio do ul. 11 
Listopada w godz. 09.00 – 11.40 

4. ul. 11 Listopada – zamknięta całkowicie od Placu Katyńskiego do ul. Wiosennej w 
godz. 08.30 – 11.40 

5. ul. Plac Katyński – zamknięty w godz. 8.30 – 11.40  
6. ul. Świętojańska – zamknięty prawy pas od Placu Katyńskiego do wjazdu do Galerii 

Alfa w godz. 8.30 – 11.40 
7. ul. Świętojańska – zamknięty lewy pas na odcinku od wjazdu do Galerii Alfa do ul. 

Mickiewicza w godz. 8.30 – 12.00 
8. ul. Mickiewicza – zamknięta całkowicie na odcinku od ul. Świętojańskiej do Placu 

Branickich – w godz. 09.00 – 12.30 
9. Plac Branickich zamknięty całkowicie w godz. 09.00 – 12.30 
10. ul. Legionowa – zamknięta całkowicie od Placu Branickich do ul. Skłodowskiej – w 

godz. 9.00 – 12.30 
11. ul. Marii Curie Skłodowskiej – zamknięta całkowicie na odcinku od ul. Legionowej do 

Placu NZS – w godz. 9.00 – 12.30 
12. Plac NZS zamknięty prawy pas od ul. Skłodowskiej do ul. Liniarskiego w godz. 9.00 – 

12.30 
13. ul. Liniarskiego zamknięty prawy pas od Placu NZS do ul. Lipowej w godz. 9.00 – 12.30 
14. ul. Lipowa zamknięta całkowicie od ul. Liniarskiego do ul. Rynek Kościuszki w godz. 

9.00 – 12.30 
15. ul. Sienkiewicza zamknięta całkowicie od ul. Białówny do ul. Legionowej w godz. 9.00 

– 12.30 
16. Plac Lussy zamknięty prawy i środkowy pas od al. Piłsudskiego do ul. Branickiego w 

godz. 09.00- 12.30 
17. ul. Branickiego zamknięta prawa jezdnia od Placu Lussy w godz. 9.00 – 16.00 
18. ul. Zwierzyniecka – zamknięta prawa jezdnia od ul. Wiejskiej do ul. 11 Listopada w godz. 

08.30 - 11.40 
19. ul. Adama Mickiewicza - na odcinku od ul. Parkowej do ul. Świętojańskiej zamknięta prawa 

jezdnia w godz. 09.00 – 12.30 

Zamknięty wjazd na teren Kampus Uniwersytetu w Białymstoku od ul. Ciołkowskiego w godz. 
08.30 - 11.40 

 



Parkingi wzdłuż trasy biegu będą wyłączone z parkowania do godziny 12.00 
 
Po przebiegnięciu biegaczy będzie przywracana obowiązująca organizacja ruchu. 
 
 
 
Bardzo przepraszamy za ewentualne utrudnienia! 
 


