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14 października 201 roku na ulicach Poznania będzie miał miejsce 19. PKO Poznań Maraton im. Macieja  

Frankiewicza. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce, które co roku przyciąga do Poznania  

tysiące pasjonatów biegów długodystansowych. PKO Poznań Maraton stanowi jeden z elementów promocji  

stolicy Wielkopolski oraz przyczynia się do propagowania aktywnego trybu życia, jednak jako organizatorzy  

imprezy, zdajemy sobie sprawę, że jest także źródłem pewnych utrudnień dla mieszkańców Poznania oraz  

działających w nim instytucji i przedsiębiorstw.  

W związku z tym, że Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego mieści się bezpośrednio przy  

trasie biegu, piszemy do Pani aby przekazać najważniejsze informacje o utrudnieniach w ruchu, które będą  

miały miejsce w dniu 14 października 2018. Trasa Maratonu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego o  

godzinie 8:30. Kolejne odcinki trasy będą stopniowo otwierane wraz z przebiegnięciem ostatnich  

zawodników. Przywrócenie do ruchu ostatniego odcinka trasy przewidywane jest około godziny 16:30.  

Trasa zaczyna się i kończy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, otaczając pętlą lub przecinając  
m.in. takie dzielnice Poznania jak: Łazarz, Wilda, Rataje, Chartowo, Stare Miasto, Sołacz, Jeżyce  

i Grunwald. Na trasie Maratonu funkcjonować będą tzw. śluzy, umożliwiające przecięcie trasy biegu.  

Zwracamy jednak uwagę, że w momencie, gdy przez dany odcinek będzie przebiegała główna grupa  

zawodników, będą one efektywnie nieprzejezdne przez okres nawet około 2 godzin.  

Dodatkowe informacje na temat 19. PKO Poznań Maratonu wraz z mapką trasy biegu znaleźć można na  

stronie internetowej www.marathon.poznan.pl. Mamy nadzieję, że informacje dostępne na stronie Maratonu  

oraz w niniejszym liście pozwolą Pani odpowiednio przygotować się na ewentualne niedogodności związane  

z organizacją biegu.  
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