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     Wrocław, 31.05.2016 r. 
 

 

4. PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON 
18 CZERWCA 2016r. - godzina 22.00 – 1.00 
Wykaz odcinków ulic objętych znakami B – 36 z tabl. 
 „Obowiązuje w dniu 18.06.2016 r.” oraz tabl. T – 24: 
 
 

RÓŻYCKIEGO, od al. Paderewskiego do ul. Kochanowskiego - dla obu kierunków; 
PUŁASKIEGO, od ul. Kościuszki do ul. Małachowskiego – strona prawa; 
MAŁACHOWSKIEGO, od posesji 12a do ul. Dąbrowskiego; 
STAWOWA, od przejścia dla pieszych do Bogusławskiego; 
ŚLĘŻNA, od Promyka Słońca do Dyrekcyjnej – strona lewa (x2); 
ŚLĘŻNA, od Promyka Słońca do Skwerowej – strona prawa; 
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, od przystanku w rejonie skrzyż. z Al. Hallera do Pl. Powstańców Śl. – 
strona prawa; 
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, od ul. Powstańców Śl. do Kamiennej - – strona prawa; 
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, od Pl. Powstańców Śl. do ul. Wielkiej – strona prawa; 
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, od ul. Radosnej do ul. Zaolziańskiej – strona prawa; 
PIŁSUDSKIEGO, od ul. Kościuszki do ul. Sądowej – strona prawa; 
PIŁSUDSKIEGO, od ul. Sądowej do ul. Podwale (zatoki parkingowe) – strona prawa; 
PLAC JANA PAWŁA II, od ul. Podwale do ul. Włodkowica – strona prawa; 
BIAŁOSKÓRNICZA, od ul. Św. Mikołaja do ul. Łaziennej – strona prawa (zatoka); 
SIENKIEWICZA, od Świętokrzyskiej do Wyszyńskiego – strona prawa; 
PURKYNIEGO, od Pl. Powstańców W-wy do Garncarskiej – strona prawa; 
PURKYNIEGO, od wyjazdu z Panoramy Racławickiej do Pl. Powstańców W-wy i w rejonie budynku 
TPSA (za słupkami od ul. Piaskowej) – strona lewa; 
PURKYNIEGO, od ul. Garncarskiej do ul. Frycza-Modrzewskiego – strona prawa; 
FRYCZA-MODRZEWSKIEGO, od ul. Purkyniego do ul. Ks. Kraińskiego - strona prawa; 
KS. KRAINSKIEGO, tył Hali Targowej; 
KS. KRAINSKIEGO, zatoki parkingowe w kierunku skrzyżowania z Purkyniego – strona prawa; 
PURKYNIEGO, od ul. Św. Katarzyna do skrzyżowania z ul. Ks. Kraińskiego – strona lewa; 
OŁAWSKA, od wjazdu do PZU do Podwale – strona prawa; 
WYBRZEŻE WYSPIAŃSKIEGO, od ul. Hoene-Wrońskiego do ul. Norwida – strona lewa i prawa; 
NORWIDA, od ul. Wyb. Wyspiańskiego do ul. Skłodowskiej-Curie – strona lewa i prawa; 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu: 
  
Marcin Janiszewski 
kom.: +48 571 351 010 
e-mail: marcin.janiszewski@mcs.wroc.pl 


