
CMENTARZ OSOBOWICKI

31 października Od godz. 10.00 zamknięta zostanie ulica Osobowicka, na odcinku od ul. Łużyckiej do Obwodnicy 
Śródmiejskiej.

1 i 2 listopada

• zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice: Osobowicką - 
na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego, Bezpieczną, Łużycką, Jugosłowiańską oraz 
przyległe ulice osiedla Rożanka, Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na 
Polance. 

• Postój TAXI jest na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką. 
• na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. 
• Bezpłatny parking na terenie CSWIiCh (ul. Obornicka) od 31.10-2.11 w godz. 6.00 - 20.00. 

CMENTARZ GRABISZYŃSKI

1 i 2 listopada

• Ul. Grabiszyńska (od Ostrowskiego do Jordanowskiej) będzie zamknięta dla samochodów, z wyłączeniem 
komunikacji zbiorowej i TAXI. Ul. Ostrowskiego, od Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego-Klecińska, 
będzie jednokierunkowa. Dla pojazdów MPK pozostanie ona dwukierunkowa.

• Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.  
• Parkingi zorganizowano przy:

- ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny; na terenie firmy FAT, ul. Ostrowskiego – parking płatny na terenie 
firmy TWINS i bezpłatny na terenie firmy WABCO

CMENTARZ KIEŁCZOWSKI

1 i 2 listopada wprowadzony będzie jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do 
Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL.SMĘTNA

1 i 2 listopada zamknięte będą ulice: Smętna, Narcyzy Śmichowskiej, Emilii Plater, Partyzantów – na odcinku od ulicy 
Monte Cassino do ulicy Smętnej, Adama Mickiewicza (jezdnia boczna). 

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL.BUJWIDA
1 i 2 listopada zamknięte będą ulice: Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków 
działkowych, Sopocka, Liskego, Czerwonego Krzyża. 

CMENTARZ ŚW. DUCHA – UL.BARDZKA
Na ul. Morwowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej. Część jezdni 
Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów. 

CMENTARZE PRZY ULICACH:

- JERZMANOWSKIEJ,
- TRZMIELOWICKIEJ,
- ZABRODZKIEJ,
- GORLICKIEJ,
- DZIAŁKOWEJ,

Wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

CMENTARZ PRZY UL.ZŁOCIENIOWEJ

1 i 2 listopada zamknięty będzie odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę 
Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.
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