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Most Świętokrzyski
Wyłączony z ruchu 
w godz. 9:00 - 11:00

Most Poniatowskiego
Jezdnia północna - zamknięta  

od godz. 00:00 do 10:00. 
Jezdnia południowa - zamknięta  

w godz. 10:30 - 15:30

Wisłostrada między  
Krasińskiego a Witosa 

Kierunek na Żoliborz - prze-
jezdny przez cały czas. Kieru-
nek na Wilanów - wyłączony  
z ruchu na odcinku ul. Krasiń-
skiego - Trasa Siekierkowska 

w godz. 8:00 - 11:30

Jak wyjechać z Powiśla?
Korzystając z węzła Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady. 
Jadąc od strony północnej (okolice ulic Browarna, Dobra, 
Kruczkowskiego), jak i południowej (okolice ul. Szwole-
żerów) dojechać do ulicy Górnośląskiej, z niej skręcić na 

Wisłostradę (w wydzielony osobny pas dla samochodów), 
po czym wybrać odpowiedni wjazd na Trasę Łazienkowską.

 Jak dostać się na Powiśle?
Korzystając z węzła Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady. 

Należy wjechać na Trasę Łazienkowską, a następnie zjechać 
z niej na wysokości Torwaru w kierunku „Wilanów” (będzie 

wydzielony osobny pas dla samochodów). Po znalezieniu się 
na Wisłostradzie należy skręcić w prawo w ul. Łazienkow-

ską, a następnie na rondzie za stadionem Legii skręcić 
w lewo (dojazd od rejonu ul. Szwoleżerów) lub w prawo 

(ciąg ul. Rozbrat/Kruczkowskiego, Browarna oraz okolice ul. 
Ludnej, Solec i Dobrej). 

Jak wyjechać z Sadyby i Wilanowa? 

Wyjazd na południe (w kierunku Konstancina) - przejezdny 
przez cały czas, przy czym w godz. 9:00-13:00 ul. Przyczółko-
wa między al. Wilanowską a ul. Pałacową będzie zwężona do 

dwóch pasów ruchu (po jednym dla każdego kierunku). 

Wyjazd w kierunku północnym – swobodny przejazd przez 
cały dzień Wisłostradą (maraton biegnie jedynie zachodnią 

jezdnią Wisłostrady).

Wyjazd w kierunku Doliny Służewieckiej i ul. Sobieskiego – 
aby w godzinach 9:00-12:00 przejechać z tej części miasta 

w kierunku Doliny Służewieckiej proponujemy wjazd na Trasę 
Siekierkowską (Al. Becka) w kierunku na Gocław i trzymanie 
się prawego pasa (w tych godzinach zjazd z ronda pod esta-

kadami Trasy Siekierkowskiej w ulicę Witosa będzie niemożli-
wy). Po przejechaniu około 1 kilometra należy zjechać z Trasy 
pierwszym zjazdem w prawo (łagodny zjazd równoległy do 

głównego ciągu Trasy), a po znalezieniu się poniżej trasy skrę-
cić od razu w lewo (pod Trasę). Po znalezieniu się po drugiej 

stronie estakady trzeba ponownie skręcić w lewo i wjechać na 
Trasę w kierunku prowadzącym na lewobrzeżną Warszawę. 
Jadąc dalej prosto jednym z dwóch skrajnych lewych pasów 
znajdziemy się w ciągu Al. Witosa-Al. Sikorskiego-Dolina 

Służewiecka. 

Jak dojechać do Sadyby i Wila-
nowa (kwadrat ul. Sobieskiego-

-Witosa-Al. Wilanowska-Powsiń-
ska-Wiertnicza)?

W godzinach 9:00-12:00 najlepiej 
dojechać do Al. Sobieskiego 

i Witosa i wjechać na estakady 
Trasy Siekierkowskiej w kierunku 
na Gocław. Po przejechaniu około 
1 kilometra należy zjechać z Trasy 

łagodnym zjazdem w prawo 
(łagodny zjazd równoległy do 
głównego ciągu Trasy), a po 
znalezieniu się poniżej trasy 

skręcić od razu w lewo (pod Trasę). 
Po znalezieniu się po drugiej 

stronie estakady trzeba ponownie 
skręcić w lewo i wjechać na Trasę 

w kierunku prowadzącym na 
lewobrzeżną Warszawę. Jadąc 

dalej w kierunku „Góra Kalwaria/
Wilanów” znajdziemy się w ciągu 

ulic Powsińska-Wiertnicza. 

Jak wyjechać z osiedla w pobliżu Świą-
tyni Opatrzności Bożej na Wilanowie?
Przez cały czas będzie można wyjechać 
Aleją Rzeczpospolitej, z której skręcamy 

w lewo w al. Wilanowską. 

 Jak dojechać do osiedla w pobliżu Świą-
tyni Opatrzności Bożej na Wilanowie?

Przez cały czas będzie można dojechać do 
tego osiedla od strony Doliny Służewiec-
kiej – najpierw al. Wilanowską, a następ-

nie al. Rzeczpospolitej. 

Ul. Sobieskiego 
Przejezdna na całej długości 

w kierunku na Wilanów. Zamknię-
ta w kierunku na Śródmieście 

w godz. 9:00 - 12:00

Al. Wilanowska 
Na odcinku między  

ul. Sobieskiego i ul. Wietrniczą/
Przyczółkową zamknięta w obu 
kierunkach w godz. 9:00 - 12:00

Ul. Rolna 
Zamknięta w kierunku al. Wilanowskiej  

w godz. 10:00 - 13:00. Otwarta w kierunku  
ul, Wałbrzyskiej na odcinku  
Wilanowska - Wałbrzyska

Czy Dolina Służewiecka i Trasa 
Siekierkowska będą przejezdne?

Tak, przez cały czas trwania biegu. Na 
wysokości al. KEN maraton biegnie pod 
Doliną Służewiecką, zaś na wysokości 
estakad Trasy Siekierkowskiej maraton 
prowadzi pod Trasą Siekierkowską (z ul. 

Czerniakowskiej na przejście dla pieszych 
wzdłuż ronda pod Trasą, a następnie na 

dolną nitkę Al. Witosa wzdłuż osiedla na 
Sadybie). Ponieważ jednak ten ostatni 

fragment uniemożliwia bezpośredni skręt 
z Al. Witosa w kierunku Sadyby, w celu 
wjechania w tej rejon prosimy o zapo-

znanie się z odpowiedzią na pytanie „Jak 
dojechać do Sadyby i Wilanowa”.

Al. Komisji Edukacji Narodowej
Kierunek na południe - przejezdny cały dzień, kierunek 
na północ - zamknięty w godzinach 10:00 - 13:30, prze-

jazdy poprzeczne - zamknięte w godz. 10:00 - 13:30

Jak dostać się z okolic Al. Wilanowskiej do  
ul. Puławskiej i Al. Niepodległości (i odwrotnie)?

W godzinach 10:00-14:30 al. Wilanowska na odcinku 
między ul. Rolną a ul. Puławską będzie nieprze-

jezdna. W tym czasie proponujemy objazd Doliną 
Służewiecką oraz ul. Puławską (i odwrotnie).

W jaki sposób dostać się do centrum Warszawy jadąc z południa,  
skoro niemożliwy będzie dojazd ul. Puławską? 

Na wysokości skrzyżowania z al. Wilanowską ruch będzie skierowany w al. Niepodle-
głości, który będzie można dojechać do Trasy Łazienkowskiej oraz Śródmieścia. 

Al. Wilanowska  
(między ul. Rolną, a ul. Puławską) 
Wyłączona z ruchu w godz. 10:00 - 
13:00 (dojazd od ul. Puławskiej do  

ul. Rolnej przejezdny przez cały czas)

Ul. Puławska
Kierunek na południe - przejezdny  

cały dzień. Kierunek na północ -  
wyłączony z ruchu w godz. 10:00 - 15:00

Trakt Królewski, Miodowa,  
Bonifraterska, Konwiktorska 

Nieprzejezdne w godz. 9:00 - 10:00

Al. Ujazdowskie
/Plac Trzech Krzyży 

Zamknięte  
w godz. 10:30 - 15:00

Jak wyjechać z rejonu Starego i Nowego Miasta?
Należy kierować się w stronę ul. Sanguszki (dojazd Zakro-

czymską od strony rynku Nowego Miasta) albo ul. Mostowej/
Boleść. Po zjechaniu do Wisłostrady wydzielonym pasem 
ruchu należy dojechać do ul. Grodzkiej i wjechać na Most 

Śląsko-Dąbrowski (w kierunku Placu Bankowego). 

Jak wjechać w rejon 
Starego i Nowego Miasta?

Wjazd w rejon Starego 
i Nowego Miasta nie 

będzie możliwy w godz. 
9:00-10:15. Natychmiast po 
przebiegnięciu ostatniego 
zawodnika zostaną otwar-
te przejazdy poprzeczne ul. 

Długą i Świętojerską. 


