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XXII - Choszczeńska Dziesiątka - utrudnienia w ruchu
13.09.2019.

CHOSZCZNO. W niedzielę (15 września) naszymi ulicami pobiegną uczestnicy Choszczeńskiej Dziesiątki.
W związku z tym, niektóre z nich okresowo zamknięte będą dla ruchu kołowego. Prosimy też, aby od
12.00 do 13.45 nie parkować samochodów na ul. Sucharskiego, Kościuszki i Chrobrego. Tu znajdziecie
szczegóły.

Start do XXII Choszczeńskiej Dziesiątki odbędzie się o 12.00 na
wysokości Komendy Powiatowej PSP na ul. Bolesława Chrobrego. Po starcie
zawodnicy pobiegną prosto, aż do wysokości Miejskiej Góry, potem w lewo do ul. Kościuszki, dalej ul.
Sucharskiego, Piastowską, prawym pasem ul. Bolesława Chrobrego, nawrót na wysokości ul. Rycerskiej,
dalej prawym pasem ul.
Bolesława Chrobrego, Promenadą wokół jeziora, powrót na ul.
Bolesława Chrobrego (na wysokości restauracji Promenada) i stamtąd już prosto do
mety.
- Niektóre fragmenty ulic zamkniemy dla ruchu kołowego na kilkanaście
minut, inne na dłużej, a odcinek ul. Bolesława Chrobrego (od ul.
Obrońców Westerplatte do skrzyżowania z ul. Piastowską) nieprzejezdny
będzie od 6.00 do 14.30 &ndash; mówi PAWEŁ CZAPIEWSKI, główny
organizator i jednocześnie prezes Stowarzyszenia &bdquo;Choszczeńska
Dziesiątka&rdquo;. Dodaje też, że już od 10.00 biegać będą dzieci i dlatego
okresowo o 12.00 wyłączana będzie z ruchu ul. Bolesława Chrobrego (od
skrzyżowania z Piastowską aż do Wyzwolenia). Prosimy też, aby w tym dniu
od 12.00 do 13.45 nie parkować samochodów na ulicy Sucharskiego,
Kościuszki i Chrobrego (do wysokości ulicy Rycerskiej).
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GODZINY WYŁĄCZENIA ULIC Z RUCHU

Ul. BOLESŁAWA CHROBREGO

na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do Piastowskiej &ndash; od 6:00 do 14:30
na odcinku od ul. Rycerskiej do Obrońców Westerplatte &ndash; od 12.05 do 12.30
na odcinku Piastowska &ndash; Wyzwolenia &ndash; od 10.00 do 12.00 (okresowo)
na odcinku Piastowska &ndash; Wyzwolenia &ndash; od 12:00 do 14:00 (całkowicie)
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na odcinku Wyzwolenia &ndash; Promenada &ndash; od 12:00 do 14:00

Ul. PIASTOWSKA

Na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do Władysława Jagiełły &ndash; od 9:50 do 14:30

Ul. SUCHARSKIEGO &ndash; od 12:00 do 12.15

Ul. KOŚCIUSZKI &ndash; od 12:00 do 12:15

Prosimy również o to, aby od 12.00 do 13:45 nie parkować samochodów na ul.: Sucharskiego, Kościuszki
i Bolesława Chrobrego.

Tadeusz Krawiec
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