
IV Sanprobi Maraton Szczeciński — utrudnienia w ruchu 

Informujemy, że w związku z organizacją w niedzielę 3 czerwca IV Sanprobi Maratonu 

Szczecińskiego (godz. 8-14) oraz biegu Policka Piętnastka (godz. 9-13:30) będą 
wprowadzane dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie 

Miasta Szczecin oraz Gminy Police. Na utrudnienia napotkają także kierowcy. 

Zmiany wprowadzone zostaną na liniach tramwajowych 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 oraz 

autobusowych liniach A, B, C, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 80, 82, 86, 87, 101, 103, 

106, 107. 

Trasa Maratonu uzgodniona została z wieloma służbami miejskimi i przebiegać będzie 

głównie, parkami, chodnikami i drogami dla rowerów. Poważniejsze skrzyżowania, jakie są 
na trasie Maratonu w Szczecinie to: pl. Lotników, pl. Żołnierza Polskiego, Dubois, Parkowa, 

Łady, Wilcza, Obotrycka, Komuny Paryskiej, Wojska Polskiego, Ostrawicka, Wincentego 

Pola, Unii Lubelskiej. Na tyle, na ile było to możliwe trasa biegu nie będzie blokować ruchu. 

Gmina Police 

W związku ze startem maratonu przy ul. Bursztynowej w Policach oraz trasą biegnącą 
ulicami Piaskową, Zamenhofa, Bankową, Wyszyńskiego do Siedlic oraz ponownie tymi 

ulicami w godz. 8-9 wystąpią utrudnienia na trasach linii 103, 106 i 107. 

Ruch autobusów linii 103 i 107 będzie sterowany dynamicznie w zależności od postępu 

biegu, natomiast linia 106 od godz. 8 do zakończenia Polickiej XV kursować będzie na 

skróconej trasie Głębokie — Siedlice wg obowiązującego rozkładu jazdy. 

Kurs linii 106 z przystanku „Police Rynek” o godz. 8:08 zostanie wykonany zmienioną trasą 
od ul. Wyszyńskiego ulicą Piłsudskiego do ul. Tanowskiej i dalej przez Trzeszczyn, Tanowo 

do Pilchowa i dalej stałą trasą. 

Po godz. 9 w związku z rozpoczęciem Polickiej XV zmianie ulegną także trasy linii 103 i 

107. 

Linia 103 od godz. 9:00 do zakończenia biegu kursować będzie w dwóch kierunkach ul. 

Piłsudskiego, objazd ronda, z pominięciem ul. Piaskowej, Grzybowej i Wyszyńskiego wg 

obowiązującego rozkładu jazdy; 

Linia 107 od godz. 9:00 do zakończenia biegu kursuje na trasie Plac Rodła — Police 

Wyszyńskiego (przystanek końcowy w zatoce w kierunku placu Rodła). Od przystanku 

„Police Piłsudskiego Rondo” autobusy pojadą ul. Piłsudskiego, ul. PCK, ul. Zamenhofa do ul. 

Wyszyńskiego. 

Na czas biegu w Policach zostaną wyłączone z użytkowania przystanki: „Police Grzybowa”, 

„Police Piaskowa”, „Police Piaskowa Szkoła”, „Police Osiedle Chemik”. 

 

 



Miasto Szczecin 

Od ul. Tanowskiej w Policach do granic Szczecina trasa maratonu będzie wiodła drogą dla 

rowerów i terenami zielonymi do Teatru Letniego i następnie ul. Wyspiańskiego do ul. Piotra 

Skargi 

Możliwe utrudnienia na liniach 51 (ul. Miodowa), 80 (ul. Arkońska przy ul. 

Międzyparkowej), 53 i 60 (ul. Zaleskiego — wstrzymanie ruchu lub przekierowanie przez ul. 

Piotra Skargi), 67 (ul. Piotra Skargi — skierowanie w ul. Zaleskiego i Słowackiego). 

Od ul. Piotra Skargi trasa biegu będzie prowadzić przez Jasne Błonia, al. Papieża Jana Pawła 

II do placu Lotników, ul. Kaszubską, ul. Bałuki i następnie przez pl. Żołnierza Polskiego do 

Trasy Zamkowej i w dół do ul. Jana z Kolna. 

Utrudnienia w komunikacji miejskiej wystąpią na przecięciu al. Papieża Jana Pawła II z ul. 

Wielkopolską (wstrzymanie ruchu linii 87), na pl. Grunwaldzkim (wstrzymanie ruchu linii 1, 

5, 11 i 12), pl. Lotników (dynamiczne skrócenie linii 86 do pl. Zgody), pl. Żołnierza 

Polskiego (dynamiczne wstrzymywanie ruchu linii 1, 2, 3, 10, A, B, C). 

Z ul. Jana z Kolna maratończycy pobiegną ul. Łady, Antosiewicza, Druckiego-Lubeckiego do 

mostu Brdowskiego na Wyspie Gryfia i dalej ul. Konarskiego do ul. Rugiańskiej. 

Wystąpią utrudnienia w kursowaniu linii 5, 6, 11, 53, 60, 67, 69 i 80 (możliwe kierowanie 

linii 53 i 67 w kierunku Stoczni Szczecińskiej przez ul. 1 Maja, a linii 60 w kierunku ul. 

Cukrowej przez ul. Emilii Plater). 

Linia 69 przystanek końcowy będzie miała zlokalizowany na ul. Rugiańskiej przy 

skrzyżowaniu z ul. Komuny Paryskiej. Kursy w kierunku ul. Kołłątaja będą wykonywane 

objazdem przez ul. Rugiańską i ul. Wilczą do Przyjaciół Żołnierza z pomięciem przystanku 

„Golisza”. 

Trasa linii 80 zostanie skrócona do ul. Rugiańskiej. Kursy w kierunku ul. Łukasińskiego będą 
wykonywane objazdem przez ul. Rugiańską i ul. Wilczą do Przyjaciół Żołnierza z pomięciem 

przystanku „Golisza”. 

Od ul. Rugiańskiej trasa biegu prowadzić będzie ul. Komuny Paryskiej, Przyjaciół Żołnierza 

(droga dla rowerów), Wszystkich Świętych do ul. Arkońskiej, w kierunku ul. Harcerzy. 

Wystąpi okresowe wstrzymanie ruchu autobusów linii 57, 58, 59, 63, 68, 82, 101 i 107 na 

skrzyżowaniu Przyjaciół Żołnierza z ul. Komuny Paryskiej, Wilczą i Obotrycką, linii 57 i 68 

przy wyjeździe z ul. Przyjaciół Ronda, linii 87 na skrzyżowaniu z Krasińskiego, linii 51 i B na 

skrzyżowaniu ul. Wszystkich Świętych z ul. Chopina, linii 3, 10 i 80 na ul. Arkońskiej. 

Od ul. Harcerzy trasa przebiegać będzie przez tereny zielone, al. Wojska Polskiego, następnie 

ul. Unii Lubelskiej, Litewską do ronda Olimpijczyków. Zakończenie biegu pod Netto Areną. 

Możliwe utrudnienia w ruchu tramwajów przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z Unii 

Lubelskiej linii 1 i 9 oraz autobusów 53 i 60 na ul. Unii Lubelskiej, a także autobusów linii 80 

na rondzie Olimpijczyków. 



Organizatorzy Maratonu informują, że w tym roku udział weźmie około 550 biegaczy. 

Zachęcają do aktywnego wspierania uczestników: 

„Pomóżcie maratończykom w trudach biegu, uruchomcie węże ogrodowe, zraszacze na 

swoich posesjach wzdłuż trasy, na pewno spotka się to z entuzjazmem i wdzięcznością 
uczestników. Tych, którzy nie mają możliwości na taką pomoc zapraszamy po prostu do 

kibicowania na trasie, zwłaszcza na ciężkich jej fragmentach (ostre podbiegi na ulicach 

Rugiańskiej i Unii Lubelskiej). Trasa oraz pozostałe szczegóły na naszej stronie: 

www.maratonszczeciński.pl” 

O szczególną wyrozumiałość prosimy rowerzystów na trasie z Polic przez Trzeszczyn i 

Pilchowo do Szczecina oraz na ulicy Przyjaciół Żołnierza. W tych miejscach trasa maratonu 

wytyczona została po ścieżkach rowerowych, stąd ogromny apel o ostrożność w korzystaniu z 

nich w godzinach 8:00-14:00. 

 


