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Centrum Biznesu Spółka z o.o. w )ielo ej Górze, i for uje o za k ię iu uli  i placów w 
związku z o hoda i D i )ielo ej Gór  – Winobranie 2016 r. 

1. W dniach 31.08. - 12.09.2016 r. – ulice: Stary Rynek, Pod Filarami, Jana Sobieskiego (od 

ul. Star  R ek do ul. Lisowskiego , Kasprowi za oraz Pla  Powstań ów Wielkopolskich 

– w związku z prz gotowa ie  i przeprowadze ie  i prez a S e ie Wi o ra iowej, 
scenie Miasteczka Winiarskiego i w Miasteczku Winiarskim. 

2. W dniach 31.08. – 14.09.2016 r. – Pla  Bohaterów i pla  pod Ce tru  Biz esu oraz 
uli e Pla  Bohaterów, Kazi ierza Wielkiego od galerii do uli  Pla  Bohaterów  i Alei 
Niepodległoś i od ul. Pla  Bohaterów do ul. Ba kowej  – w związku z działa ia i 
parku rozrywki. 

3. W dniach 31.08. – 12.09.2016 r. – Pla  Bohaterów, Aleja Niepodległoś i od uli  
Kupieckiej do ulicy Ba kowej , dr Pie ięż ego od ul. Kazi ierza Wielkiego do Alei 
Niepodległoś i , Kupie ka, Żero skiego, Mi kiewi za od ul. Żero skiego do                
ul. Lisowskiego), Stary Rynek, Pod Filarami, Mariackiej, parking przy ul. Ciesielskiej 

zęś iowo  – w związku z orga iza ją i przeprowadze ie  Jar arku Wi o ra iowego. 

4. W dniach 31.08. (od godz. 22:00) – 13.09.2016 r. – ulica Kasprowicza (na odcinku od ul. 

Jed oś i do Wojska Polskiego  w związku z orga iza ją i prez asow h a S e ie 
Wi o ra iowej a Pla u Powstań ów Wielkopolski h. 

5. W dniu 10.09.2016 r. (od godz. 8:00 do godz. 18:00) – ulice Boh. Westerplatte (od 

Ronda Kaziowa do ulicy Kupieckiej) i dalej Aleja Wojska Polskiego (od ulicy Kupieckiej 

do ulicy Wandy) – w związku z for owa ie  i prze arsze  Korowodu 
Winobraniowego. 

6. W dniu 3.09.2016 r. (od godz. 10:00 do godz. 14:30) – ulice Boh. Westerplatte (od ulicy 

Kupieckiej do Ułańskiej), Ułańska, Aleja Niepodległoś i, Bankowa, Bolesława 
Chrobrego, Pla  Matejki, Kupie ka od ul. Koper ika do ul. Podgór ej , Drzew a, Pla  
Po ztow , Jed oś i, Reja, Wojska Polskiego od ul. Reja do ul. Kupie kiej , Bohaterów 

Westerplatte – w związku z orga iza ją XXXI Biegu Bachusa, VII Druż owego Biegu 

Winobraniowego o Puchar Lotto oraz II Winobraniowego Marszu Nordic Walking. 

7. W ezpośred i  sąsiedztwie i prez wi o ra iow h ędą fu k jo ował  parki gi 
samochodowe na placach przy Gazow i, prz  Filhar o ii )ielo ogórskiej, prz  uli a h 
Ciesielskiej zęś iowo , Kupie kiej, Drzew ej oraz Chopi a. 
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8. Autokar  w ie zkowe ędą ogł  korz stać z parki gu prz  Pal iar i oraz parki gu 
pod Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ulicy Sulechowskiej (przez ał  okres 
Winobrania). 

9. Wi o us  ędą rozpo z ał  kurs  z parki gu prz  Pal iar i. 

10. Postoje Ta i z Pla u Powstań ów Wielkopolski h oraz Pla u Bohaterów w d ia h             
31.08. – 13.09.2016 r. zostają prze iesio e a t zasow  postój zlokalizowa  na 

parkingu przy Gazowni. 

 


