Remonty torowisk: będą poważne utrudnienia
2014-06-11
W ciągu kilku dni rozpoczną się remonty i awaryjne naprawy niektórych krakowskich
torowisk. Uwaga! Będą duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Informacje o
biletach okresowych na zmienionych trasach można znaleźć na stronie internetowej ZIKIT.

Już w weekend (14 – 15 czerwca) prowadzona będzie awaryjna naprawa płyt w
torowisku tramwajowym w ciągu ulicy Dunajewskiego. W tym okresie
tramwaje będą jeździć przez plac wszystkich Świętych.
Również w sobotę, 14 czerwca, rozpoczął się kolejny etap prac przy przebudowie
ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II. Z ruchu tramwajowego wyłączona została
ulica Bieńczycka (od Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks. Gorzelanego do Ronda
Czyżyńskiego).
Natomiast od poniedziałku, 16 czerwca przez około 3 tygodnie z ruchu wyłączone
będzie torowisko w ciągu ulic Franciszkańskiej, Dominikańskiej, św.
Gertrudy i Stradomskiej. Ma to związek z wymianą szyn przy skrzyżowaniu
Dominikańska/św. Gertrudy.
W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w
funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
· linie 6, 13, 19, 70 – zostaną zawieszone,
· linie 74, 728 – zostaną zlikwidowane,
· linia 1 - kursować będzie od Wzgórz Krzesławickich do Ronda Kocmyrzowskiego im.
Ks. Gorzelanego bez zmian, następnie Al. Andersa do Placu Centralnego im. R.
Reagana, Al. Jana Pawła II, Al. Pokoju, Grzegórzecką, Starowiślna, Westerplatte,
Basztową, Dunajewskiego, Podwale, Zwierzyniecką do Salwatora,
· linia 2 – kursować będzie na stałej trasie ze zmniejszoną częstotliwością do 20 min,
· linia 8 – kursować będzie z Borku Fałęckiego do przystanku Stradom bez zmian,
następnie ulicami: Dietla, Starowiślna, Westerplatte, Basztowa, Dunajewskiego do
Teatru Bagatela i dalej bez zmian do Bronowic Małych,
· linia 10 – kursować będzie z Borku Fałęckiego do przystanku Stradom bez zmian,
następnie ulicami: Dietla, Grzegórzecka do Ronda Grzegórzeckiego i dalej bez zmian
do Pleszowa,
· linia 14 – kursować będzie z Mistrzejowic do Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks.
Gorzelanego bez zmian, następnie Al. Andersa do Placu Centralnego im. R. Reagana,
Al. Jana Pawła II, Al. Pokoju i dalej bez zmian do Bronowic,
· linia 18 – kursować będzie od Czerwonych Maków do przystanku Stradom bez

zmian, następnie ulicami: Dietla, Starowiślna, Westerplatte, Basztowa do Basztowej
LOT i dalej bez zmian do Krowodrzy Górki,
· linia 52 - kursować będzie z Os. Piastów do Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks.
Gorzelanego bez zmian, następnie Al. Andersa do Placu Centralnego im. R. Reagana,
Al. Jana Pawła II, Al. Pokoju i dalej bez zmian do Czerwonych Maków,
· linia 71 – zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie z Bronowic Małych
ulicami: Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Podwale, Zwierzyniecka
do Salwatora z częstotliwością 20 min przez cały tydzień do ok. godz. 20.
· linia 73 – zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie z Nowego Bieżanowa
ulicami: Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Krakowska, Dietla, Grzegórzecka, Powstania
Warszawskiego, tunel pod Dworcem PKP do Dworca Towarowego z częstotliwością i
godzinami funkcjonowania jak linia 13,
· linia 76 – zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie z Kurdwanowa ulicami:
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Krakowska, Dietla, Starowiślna,
Westerplatte, Basztowa, Długa, Kamienna do Dworca Towarowego z częstotliwością i
godzinami funkcjonowania jak linia 6,
· linia 128 – zostanie przywrócona na trasie Mistrzejowice - Rondo Młyńskie,
Meissnera (powrót: Ułanów, Ugorek), Mogilska, Rondo Mogilskie i dalej bez zmian do
Powstańców Wielkopolskich,
· linia 610 – zostanie wprowadzona zmiana stałej trasy: od Borku Fałęckiego do
przystanku Stradom kursować będzie bez zmian, następnie ulicami: Dietla, Wielopole
(powrót: Starowiślną), Westerplatte i dalej bez zmian do Prądnika Czerwonego.
Uwaga! Linie 1, 14 i 52 kursujące z centrum Krakowa w kierunku Nowej Huty na
Placu Centralnym im. R. Reagana będą się zatrzymywać na obu istniejących
przystankach (jak dla linii 4 i 22 w kierunku Kombinatu i jak dla linii 16, 21, 77 w
kierunku DH Wanda).
Informacje o biletach okresowych na zmienionych trasach można znaleźć na stronie
internetowej ZIKIT.
Warto wiedzieć, że od poniedziałku 16 czerwca planowane jest zamknięcie wlotu
ulicy Meissnera do ulicy Mogilskiej. Linie autobusowe będą kierowane przez ulicę
Ugorek i Ułanów.
Natomiast w weekend (21-22 czerwca) z ruchu wyłączone będzie torowisko
wzdłuż ulicy Basztowej, na odcinku od dworca PKP do Długiej. Linie
tramwajowego kierowane będą m.in. przez tunel pod dworcem PKP, ulicę Pawią i
Długą.
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