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Uroczystość Bożego Ciała w Łowiczu rozpocznie Msza Św. o godz. 10.30 w Bazylice Katedralnej. Po Mszy Św. procesja 

wyrusza do czterech ołtarzy następującą trasą: 

 

Bazylika Katedralna  Pl. Stary Rynek  ul. 11 Listopada   ul. Tkaczew   ul. 3 Maja   Pl. Stary Rynek 

 

Po uroczystościach kościelnych (około godz. 13.30) zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystym Korowodzie,  

tzw. „Paradzie Pasiaków”, który przejdzie ulicami miasta: 

 

ul. 11 Listopada  Al. Sienkiewicza  ul. Gen. Sikorskiego  ul. Kurkowa  ul. St. Stanisławskiego  Pl. Nowy Rynek 

i otworzy część artystyczną Bożego Ciała. 

 

 

 

 

 



Nowy Rynek – po uroczystościach kościelnych 

Zapraszamy serdecznie na prezentację muzyki, tańca i sztuki ludowej. Bezpośrednio po procesji o godzinie 14:30 

na Nowym Rynku w Łowiczu, rozpocznie się blok folklorystyczny, który poprowadzą znani i lubiani: Anna Staniszewska 

i Eligiusz Pietrucha. Wokół rynku odbywać się będą bezpłatne warsztaty ludowe, prowadzone przez łowickich twórców 

ludowych oraz sprzedaż rękodzieła artystycznego. Koncerty organizuje Łowicki Ośrodek Kultury. 

PROGRAM WYSTĘPÓW (scena na Nowym Rynku): 

14:00 – 14:10    Gieniolna Kapela 

14:10 – 14:20    GIEŃCZOKI 

14:20 – 15:30    Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy KODERKI 

15:30 – 16:00    ZPiT Ziemi Kutnowskiej 

16:00 – 16:30    ZPiT MASOVIA 

16:30 – 17:00    Zespół Śpiewaczy KSINZOKI 

17:00 – 17:30    ZPiT BLICHOWIACY 

17:30 – 18:00    ZPiT POLTEX 

 

Dodatkowo, wzdłuż ul. Starzyńskiego, ustawione będą stragany tzw. „BOBIKI”, a przy ul. Kaliskiej zlokalizowane będzie 

wesołe miasteczko. 



!!! UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !!! 

 



Obszar na którym będą się odbywały uroczystości religijne, będzie 

wyłączony z ruchu w dniu  31.05.2018 r. od godz. 6.00 do 16.00. 

(na planie orientacyjnym zaznaczony kolorem zielonym). 

 

 ul. Mostowa (od skrzyżowania z ul. Starorzecze do Placu Stary Rynek) 

- ulica na w/w odcinku będzie wyłączona z ruchu. 

 ul. Tkaczew  (od zjazdu na parking przy sklepie DORA przed ul. 3 Maja do ul. 3 Maja) 

- ulica na w/w odcinku będzie wyłączona z ruchu. 

 ul. 3 Maja (od zjazdu na parking zlokalizowany na terenie kolejowym do Placu Stary Rynek)  

- ulica na w/w odcinku będzie wyłączona z ruchu. 

 ul. 1 Maja  (od zjazdu na teren marketu „Mila” do ul. Tkaczew) 

-ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu. 

 ul. Gen Klickiego  (od ul. Arkadyjskiej do ul. 1 Maja) 

 ul. Podrzeczna (od ul. Kanonicznej do Placu Stary Rynek) 

- ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu. 

 ul. Zduńska (od ul. Browarnej do Placu Stary Rynek)   

- wyłączona z ogólnodostępnego ruchu pojazdów. 



 ul. Plac Koński Targ (od ul. Aleje Sienkiewicza do ul. Kaliskiej)   

- ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu z uwagi na wyłączenie z ruchu ulic sąsiednich w tym odcinka ul. Kaliskiej od wysokości zjazdu  

na  teren parkingu przy budynku Sądu Rejonowego. 

 ul. 11 Listopada (od ul. Aleje Sienkiewicza do Placu Stary Rynek)   

- ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu z uwagi na wyłączenie z ruchu ulic sąsiednich. 

 ul. Pijarska (od ul. Aleje Sienkiewicza do ul. Zduńskiej) 

- wyłączona z ogólnodostępnego ruchu pojazdów. 

 ul. Chopina (od ul. Aleje Sienkiewicza do ul. Zduńskiej) 

- wyłączona z ogólnodostępnego ruchu pojazdów. 

 ul. Akademicka  (od. ul. Nowej do ul. Aleje Sienkiewicza) 

- z uwagi na konieczność zapewnienia przejazdu wyjazd z ulicy będzie przekierowany w kierunku zachodnim na południową jezdnię  

ul. Aleje Sienkiewicza. 

 

 

 

 

 



Obszar na którym odbędą się imprezy kulturalno – rozrywkowe  

„Boże Ciało w stolicy Księstwa Łowickiego” będzie wyłączony z ruchu 

w dniu  31.05.2018 r. od godz. 6.00 do 22.00. 

(na planie orientacyjnym zaznaczony kolorem pomarańczowym). 

 

Obszar wyłączony z ruchu: 

- ul. Nowy Rynek; 

- ul. Stanisławskiego (od ul. Długiej do Nowego Rynku); 

- ul. Zduńska (od ul. Nowy Rynek do ul. Browarnej); 

- ul. Bielawska (od ul. Plac Przyrynek do ul. Nowy Rynek); 

- ul. Wąska (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Nowy Rynek); 

- ul. Kozia (od ul. Zduńskiej do ul. Sybiraków); 

- ul. Koszarowa (od ul. Podrzecznej do ul. Nowy Rynek); 

- ul. Ciemna (od ul. Konopackiego do ul. Nowy Rynek). 

 

 

 



Plan sytuacyjny zmiany organizacji ruchu 

 

  Miejsca, w których ustawione zostaną zapory drogowe w celu wyłączenia ulic z ogólnodostępnego ruchu pojazdów. 

  Miejsca, w których ogólnodostępny ruch pojazdów jest wyłączony z uwagi na istniejące oznakowanie. 



Obszar przeznaczony do działalności handlowej określony poniżej 

będzie wyłączony z ruchu w dniu 30.05.2018 od godz. 23.00  

do 31.05.2018 do godz. 23.00. 

 (na planie orientacyjnym zaznaczony kolorem niebieskim). 

 

 ul. Kaliska  

- wyłączony z ruchu odcinek ulicy od ul. Dziewiarskiej do miejsca zjazdu na teren parkingu przy pływalni miejskiej. 

 ul. S. Starzyńskiego  

- ulica wyłączona z ruchu na całej długości od skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego. 

 

 

Baza gastronomiczna http://www.lowiczturystyczny.eu/index.php?id=17&cat[14]=on&tags= 

Baza hotelowa http://www.lowiczturystyczny.eu/index.php?id=17&cat[7]=on&tags= 

 

Więcej szczegółów na www.lowiczturystyczny.eu 

http://www.lowiczturystyczny.eu/index.php?id=17&cat%5b14%5d=on&tags
http://www.lowiczturystyczny.eu/index.php?id=17&cat%5b7%5d=on&tags

