
Zmiana organizacji ruchu na terenie gminy Janów Podlaski  

w dniu 7 czerwca 2018 r.  

W związku z uroczystymi obchodami jubileuszu „200-lecia Diecezji Siedleckiej” od godziny 

1400 ulice w Janowie Podlaskim będą zamknięte dla ruchu pojazdów ciężarowych. 

Samochody ciężarowe zamierzające przejechać przez Janów Podlaski będą kierowane na 

objazdy o czym poinformują patrole policyjne zlokalizowane w następujących miejscach: 

1. Błonie – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlce – Łosice – Konstantynów – 

Terespol) z drogą powiatową nr 1036L (Biała Podlaska (ul. Francuska) - Rokitno - 

Błonie). 

2. Klonownica Mała – skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1031L ((dr. woj. 811 - Janów 

Podlaski) z drogą nr 1035L (Klonownica - Rokino - Berezówka). 

3. Ossówka – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 811 (Sarnaki – Konstantynów – Biała 

Podlaska) z drogą powiatową nr 1031L  (dr. woj. 811 - Janów Podlaski). 

4. Konstantynów – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlce – Łosice – 

Konstantynów – Terespol) z drogą powiatową nr 1026L (Konstantynów – Gnojno). 

5. Gnojno – skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1027L (Kózki – Serpelice) z drogą nr 

1026L (Konstantynów – Gnojno). 

Ruch pozostałych pojazdów (innych niż samochody ciężarowe) przejeżdżających przez 

Janów Podlaski w godzinach 1530 - 1900 

Ulice 1-go Maja oraz część ulicy Siedleckiej (od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do ulicy  

1-go Maja) będą zamknięte dla ruchu. W związku z powyższym ruch pojazdów odbywał  

się będzie objazdem tj. ulicami G. Narutowicza oraz A. Naruszewicza.  

Ruch pojazdów z pielgrzymami przybyłymi w związku z obchodami „200 – lecia Diecezji 

Siedleckiej” w godzinach 1530 - 1900 

1. Ruch autokarów wjeżdżających do Janowa Podlaskiego z kierunku: 

a. Biała Podlaska – wjazd ul. Bialską, zatrzymanie na wysokości parkingu przy Urzędzie 

Gminy (pielgrzymi wysiadają) - przejazd ulicami Brzeską – Kościuszki  

– Al. A. Krzyształowicza – miejsce postoju parking na Stadninie Koni. W przypadku 

braku miejsc postojowych autokary kierowane będą do wsi Werchliś – parking przy 

Świetlicy Wiejskiej. 

b. Terespol – wjazd ul. Brzeską przejazd na ul. Bakaliową – miejsce postoju parking przy 

Cmentarzu Parafialnym (pielgrzymi wysiadają). W przypadku braku miejsc postojowych 

autokary kierowane będą do wsi Werchliś – parking przy Świetlicy Wiejskiej . 

c. Siedlce – wjazd ul. Siedlecką przejazd przez Stary Pawłów na parking przy zakładzie 

produkcyjnym MIKA – (pielgrzymi wysiadają) – autokar przez Stary Pawłów  



– ul. Siedlecką kierowany jest do Nowego Pawłowa – miejsce postoju parking przy 

Świetlicy Wiejskiej. W przypadku braku miejsc postojowych autokary pozostają  

na parkingu zakładu MIKA. 

2. Ruch samochodów osobowych wjeżdżających do Janowa Podlaskiego z kierunku: 

a. Biała Podlaska - wjazd ul. Bialską przejazd ulicami Brzeską – Kościuszki  

– Al. A. Krzyształowicza – miejsce postoju łąki przy Stadninie Koni, 

b. Terespol – wjazd ul. Brzeską przejazd na ul. Podborną – miejsce postoju Targowisko 

Gminne,  

c. Siedlce – wjazd ul. Siedlecką przejazd ulicami G. Narutowicza – A. Mickiewicza  

– Al. A. Krzyształowicza – miejsce postoju łąki przy Stadninie Koni, 

Zarówno objazdy jak i parkingi dla pielgrzymów będą obsadzone przez 

Strażaków OSP informujących o zmianach w organizacji ruchu oraz 

kierujących pojazdy odpowiednimi trasami. 

Autobusy i busy komunikacji publicznej w godzinach 16:00 – 19:00 będą kierowane  

na objazd ulicami Gabriela Narutowicza i Adama Naruszewicza (przystanek tymczasowy 

na wysokości plebanii (ul. Adama Naruszewicza). 

Ulice Plac Partyzantów oraz Parkowa będą zamknięte dla ruchu od godz. 600  

do godz. 1900. 

Natomiast od godz. 1530 ulice w centrum miejscowości będą służyły jedynie jako dojazd  

do posesji, dotyczy to następujących ulic: 1-go Maja, Brzeskiej, Czesława Tańskiego, 

Dominikańskiej, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Marsz. Józefa Piłsudskiego, 

Przechodniej, Siedleckiej (od ul. 1-go Maja do ul. Gabriela Narutowicza), Stanisława 

Moniuszki, Staroklasztornej, Starocerkiewnej, Szkolnej, oraz Walentego Skalskiego. 

 Celem ułatwienia przejazdu ulicami pełniącymi funkcje objazdu bądź związanymi z obsługą 

ruchu pielgrzymów mieszkańcy zostaną poproszeni o nie pozostawianie w dniu uroczystości 

pojazdów na jezdniach następujących ulic: Adama Mickiewicza, Adama Naruszewicza,  

Al. Andrzeja Krzyształowicza, Bakaliowej, Brzeskiej, Gabriela Narutowicza, Marsz. Józefa 

Piłsudskiego, Podbornej (od ulicy Brzeskiej do Bakaliowej), Siedleckiej oraz Tadeusza 

Kościuszki.  


