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Gran Fondo Poznań już 12 września! Zmiany w organizacji ruchu. 

W niedzielę 12 września na ulicach Poznania oraz okolicznych gmin ścigać się będą kolarze szosowi. 

W Gran Fondo Poznań udział wezmą amatorzy rywalizujący na „dwóch kółkach”. W związku z 

zawodami, mieszkańców Poznania oraz okolicznych gmin czekają zmiany w organizacji ruchu. 

Gran Fondo Poznań to zawody dla wszystkich pasjonatów kolarstwa. W programie są wyścigi dla dzieci 

już od 5 lat – Gran Fondo Kids. Swoją rywalizację będą też miały całe rodziny lub zawodnicy, którzy 

przejażdżki na rowerze traktują jako formę aktywnego spędzania czasu. Dla nich przygotowano dystans 

Family Fondo (30 km). Dla amatorów, którzy cenią sobie rywalizację i chcą poczuć się jak w 

profesjonalnym peletonie, do wyboru są dystanse: Gran Fondo (113 km) lub Medio Fondo (67 km). 

 

W związku z niedzielną rywalizacją uczestników wyścigu kolarskiego, w Poznaniu oraz w okolicznych 

gminach, przez które przebiega trasa, wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. 

Start kolarzy rywalizujących na najdłuższym dystansie Gran Fondo, został wyznaczony na godz. 8:00 

spod Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej. Kolarze przejadą ulicami Poznania, a na swojej trasie 

będą też mijać gminy: Tarnowo Podgórne, Duszniki, Lwówek, Kuślin oraz Dopiewo.  

Już w sobotę, 11 września wyłączona zostanie południowa jezdnia ul. Ptasiej na odcinku od 

Wałbrzyskiej do Grunwaldzkiej. W niedzielę, 12 września we wczesnych godzinach porannych 

zamknięty zostanie także fragment ul. Bułgarskiej od ul. Ptasiej do ul. Rumuńskiej. W tym czasie ruch 

w obydwu kierunkach będzie się odbywał wschodnią jezdnią ul. Bułgarskiej. 
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Miasto i Gmina Poznań 

W związku z imprezą w godz. 7:00 - 14:00 na terenie Poznania wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. 

W godz. 7:00 - 10:00 czasowo wyłączona z ruchu będzie zachodnia nitka ulicy Bułgarskiej w kierunku 

Górczyna na odcinku od Bukowskiej do Grunwaldzkiej. W tym czasie ruch w obydwu kierunkach będzie 

się odbywał po wschodniej jezdni ulicy Bułgarskiej. Śluzy dla ruchu poprzecznego zostały wyznaczone 

na ulicy Marcelińskiej i Łubieńskiej. 

 

W godz. 7:00 - 10:00 wyłączona z ruchu zostanie także południowa nitka ulicy Bukowskiej w kierunku 

centrum na odcinku od ronda ul. ul. Batorowska/Bukowska do skrzyżowania z ul. Bułgarską. Dla ruchu 

poprzecznego dostępne będą śluzy na skrzyżowaniach ulicy Bukowskiej z ul. ul. Leśnych Skrzatów, 

Kolorową, Złotowską, Sławińską oraz na rondzie Złotowska/Skórzewska/Rynkowa. 

W tym czasie dojazd do Lotniska Ławica z centrum Poznania będzie odbywał się normalnie ulicą 

Bukowską. Natomiast podróżującym od strony drogi ekspresowej S11 zaleca się zjazd na węźle Poznań 

- Swadzim w DK 92 i dalej ul. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i Polską do Bukowskiej.  

Utrudnienie będą występowały także na ul. Złotowskiej od ronda 

Malwowa/Skórzewska/Złotowska/Poznańska do ul. Owczej. Z ruchu kołowego wyłączone zostaną 

także ul. ul. Owcza i Cmentarna oraz północna nitka ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Cmentarnej 

do ul. Bułgarskiej. Dla ruchu poprzecznego ustanowiona została śluza na Rondzie Skubiszewskiego. 
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Powiat poznański 

W godz. 7:00 - 10:30 na terenie Gminy Tarnowo Podgórne z ruchu wyłączone zostaną ulice Batorowska 

od ronda Bukowska/Batorowska do ul. Batorego oraz ulica Batorego na odcinku od Batorowskiej do 

Zakrzewskiej, a także ulica Zakrzewska na odcinku od ul. Batorego do ronda z DW 307. 

W dalszej części  Gminy Tarnowo - Podgórne trasa została poprowadzona przez miejscowości Lusowo 

(ul. ul. Nowa, Poznańska, Lipowa, Ogrodowa), Jankowice (ul. ul. Grabowa, Jankowicka, Wiśniowa, 

Ogrodowa) i Ceradz Kościelny (ul. Powstańców Wielkopolskich).  

W Gminie Buk trasa wyścigu przebiega przez miejscowość Niepruszewo (od ul. Leśniej) i dalej DW 307 

przez miejscowości Drwęsa oraz Sierosław do ronda Zakrzewska/Gajowa oraz przez Zakrzewo w 

Gminie Dopiewo (ul. ul. Gajowa, Długa) do ronda Długa/Leśna. W dalszej części trasa została 

poprowadzona ul. Poznańską przez Skórzewo do ronda Malwowa/Skórzewska/Złotowska/Poznańska. 

W tych miejscowościach utrudnienia będą występowały maksymalnie do godz. 14:00. 

 

Powiat Szamotulski 

Na terenie Gminy Duszniki utrudnienia będą występowały w godz. 7:30-13:00 Trasa przebiega przez 

miejscowości Ceradz Dolny, Grzebienisko, Mieściska, Sarbia, Młynkowo, Duszniki oraz Niewierz w 

kierunku na Brody i Pakosław. Kolarze będą obecni także na ul. Nowotomyskiej (z kierunku Śliwno), 

DW 306 od Dusznik do Sędzinka, a trasa prowadzi także przez Wilkowo, Grodziszczko, Brzozę w 

kierunku Niepruszewa. 
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Powiat Nowotomyski 

Na terenie Gminy Lwówek utrudnienia będą występowały w godz. 8:00 - 12:30. Trasa przebiega przez 

miejscowości Brody, Pakosław, Zygmuntowo w kierunku Trzcianki Zachodniej. 

Na terenie Gminy Kuślin utrudnienia będą występowały w godz. 8:30 - 13:00. Trasa wyścigu przebiega 

przez miejscowości Trzecianka, Wymysłowo, Śliwno w kierunku miejscowości Duszniki. 

Szczegółowy wykaz ulic, którymi pojadą zawodnicy z każdego dystansu, dostępny jest TUTAJ. 

Zwycięzca Gran Fondo spodziewany jest około godz. 10:25. Meta rywalizacji również będzie 

zlokalizowana przy Stadionie Miejskim na ulicy Bułgarskiej. Ostatni kolarz biorący udział w wyścigu, 

będzie finiszował najpóźniej około godz. 13:30. W tym czasie na zdecydowanej większości dróg ruch 

będzie już przywrócony. Szczegółowy program Gran Fondo Poznań dostępny jest TUTAJ. 

Cała trasa Gran Fondo Poznań zostanie profesjonalnie zabezpieczona zgodnie z wymogami 

dotyczącymi organizacji imprez sportowych na świeżym powietrzu. Dodatkowo nad bezpieczeństwem 

czuwać będzie wykwalifikowana obsługa.  

Organizatorzy Gran Fondo Poznań dołożą wszelkich starań, by rywalizacja kolarzy była w jak 

najmniejszym stopniu uciążliwa dla mieszkańców Poznania oraz okolicznych gmin. Wszystkie zmiany w 

organizacji ruchu będą uwzględnione oraz na bieżąco aktualizowane w aplikacjach do nawigacji GPS. 

Jednocześnie organizatorzy Gran Fondo Poznań zachęcają wszystkich do kibicowania zawodnikom na 

trasie i wspierania ich podczas rywalizacji. 

Więcej informacji o Gran Fondo Poznań na: www.gfseries.pl. 
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Kontakt: 

Łukasz Maleszewski 

PR Manager, Sport Evolution 

Mobile: +48 791 468 288 

Email: lukasz.maleszewski@sportevolution.pl 

Piotr Jakóbik 

Marketing Director, Sport Evolution 

Mobile: +48 511 291 080 

Email: piotr@sportevolution.pl 
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