W niedzielę Półmaraton Królewski – zmiany na ulicach Krakowa
2019-10-13
Dziś w Krakowie odbędzie się 6. PZU Cracovia Półmaraton Królewski. W związku z tym wydarzeniem
sportowym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego i w komunikacji miejskiej.

Start półmaratonu nastąpi o godz. 11.00, wtedy też rozpocznie się bieg na 5 kilometrów –
„Olimpijska 5-tka”.

Zobacz:
Mapa i opis trasy 6. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego
Mapa i opis trasy „Olimpijskiej 5-tki”

Organizacja ruchu drogowego:
Zamknięcia ulic:
Od godz. 4.00 do 18.00 (w związku z budową, a następnie demontażem infrastruktury biegów):
ul. Lema w obu kierunkach.
Od godz. 10.30 do 12.00 (w związku z biegiem na 5 km) zamknięta zostanie jezdnia al. Jana
Pawła II na odcinku od ul. Lema do ul. Stella Sawickiego (kierunek Nowa Huta).
Od godz. 9.30 do 14.00 zamknięte zostaną pozostałe ulice na trasie biegu, w tym:
al. Pokoju - od ul. Fabrycznej do ronda Dywizjonu 308 oraz od ronda Dywizjonu 308 do
ul. Świtezianki;
al. Krasińskiego - w obu kierunkach (od al. Focha w kierunku ul. Kościuszki
dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej po wydzielonym pasie);
al. Mickiewicza - od ul. Czarnowiejskiej w stronę mostu Dębnickiego;
wyjazd z ul. Czarnowiejskiej oraz ul. Reymonta do al. Mickiewicza tylko w
kierunku placu Inwalidów.
wyjazd z ul. Piłsudskiego i ulic do niej dochodzących w prawo w al. Mickiewicza w
kierunku al. Słowackiego.
wyjazd z ulic Olendry, Kadrówki, Ingardena będzie możliwy do al. Mickiewicza i
dalej przełączką przy Bibliotece Jagiellońskiej na drugą jezdnię w kierunku placu
Inwalidów.
wyjazd z parkingu podziemnego przy Muzeum Narodowym będzie możliwy do al.
Mickiewicza po torowisku tramwajowym pod nadzorem osób uprawnionych do

kierowania ruchem;
al. Focha - od ul. Kałuży w kierunku al. Krasińskiego
wjazd z al. Focha w al. Krasińskiego tylko dla autobusów komunikacji miejskiej;
al. 3 Maja - wyjazd z ulic: ul. Oleandry, Kadrówki, Ingardena tylko do al. Mickiewicza;
plac Wszystkich Świętych, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Powiśle
wyjazd z parkingu podziemnego w rejonie placu Na Groblach wygrodzonym
pasem w stronę ul. Zwierzynieckiej);
ul. Konopnickiej, most Dębnicki - zamknięta jezdnia w stronę centrum
wyjazd z ul. Kościuszki tylko w prawo na most Dębnicki;
wyjazd z ul. Orawskiej do ul. Konopnickiej możliwy jedynie w stronę ronda
Matecznego. Dojazd do ul. Orawskiej tylko i wyłącznie ul. Długosza i ul.
Kalwaryjską;
wyjazd z ul. Zamkowej będzie możliwy wygrodzonym buspasem pod prąd do
ronda Grunwaldzkiego;
wyjazd z parkingu przy dawnym Hotelu Forum korytarzem wyjazdowym w stronę
ronda Grunwaldzkiego;
ul. Barska, ul. Ludwinowska
wyjazd z ul. Zatorskiej i Tureckiej oraz z osiedla przy ul. Ludwinowskiej będzie
możliwy wygrodzonym pasem w kierunku ul. Jana Długosza;
ul. Stoczniowców, ul. Ofiar Dąbia – korytarz dojazdowy jedynie do ul. Bajecznej (dla
mieszkańców części osiedla Na Dąbiu od strony ul. Bajecznej) od skrzyżowania ul.
Nowohuckiej z ul. Stoczniowców;
ul. Widok, korytarz wyjazdowy prowadzący al. Pokoju w kierunku ronda Dywizjonu 308.
„Rękawy”:
ul. Powiśle - wyjazd z parkingu podziemnego przy placu Na Groblach wygrodzonym
pasem w stronę ul. Zwierzynieckiej;
wyjazd z ul. Kościuszki tylko w prawo na most Dębnicki w stronę ronda
Grzegórzeckiego;
wyjazd z ul. Zamkowej będzie możliwy wygrodzonym buspasem pod prąd do ronda
Grunwaldzkiego;
korytarz dojazdowy do ul. Bajecznej (dla mieszkańców części osiedla Na Dąbiu od
strony ul. Bajecznej) od skrzyżowania ul. Nowohuckiej z ul. Stoczniowców;
ul. Widok - korytarz wyjazdowy prowadzący al. Pokoju w kierunku ronda Dywizjonu 308
(korytarz wyjazdowy wprowadzony zaraz po przebiegnięciu zawodników po starcie w
kierunku centrum);
osiedle przy ul. Ludwinowskiej oraz ul. Zatorska - korytarz wyjazdowy w stronę ul.
Kalwaryjskiej;
ul. Marii Konopnickiej - korytarz wyjazdowy z budynku Hotelu Forum w stronę ronda
Grunwaldzkiego.
Zalecane objazdy:
dla zamkniętego ciągu: ul. M. Konopnickiej (kierunek od Wieliczki), al. Krasińskiego, al.
Mickiewicza (od ul. Czarnowiejskiej do al. Focha) ulicami:
od al. Słowackiego do ul. Kamieńskiego ulicami: al. 29 Listopada, Wita Stwosza,

Lubomirskiego, al. Powstania Warszawskiego, Kotlarską,
Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców
Śląskich,
od al. Słowackiego do ronda Grunwaldzkiego oraz ul. Księcia Józefa ulicami: al.
29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, al. Powstania Warszawskiego,
Grzegórzecką, Dietla, Monte Cassino, Zielińskiego,
od ul. Kamieńskiego do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Powstańców Śląskich,
Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską, al.
Powstania Warszawskiego, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al.
Słowackiego, al. Mickiewicza,
od ul. Zakopiańskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Tischnera, Powstańców
Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego,
Kotlarską, al. Powstania Warszawskiego, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29
Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,
od ul. Kalwaryjskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Kamieńskiego, Powstańców
Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego,
Kotlarską, al. Powstania Warszawskiego, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al.29
Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,
od ul. Księcia Józefa do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Zielińskiego, Monte Cassino,
Dietla, Grzegórzecką, al. Powstania Warszawskiego, Lubomirskiego, Wita
Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,
od ul. Królowej Jadwigi do ronda Grunwaldzkiego ulicami: Księcia Józefa,
Zielińskiego, Monte Cassino,
od ul. Królowej Jadwigi do ul. Kamieńskiego ulicami: Księcia Józefa, Zielińskiego,
Monte Cassino, Konopnickiej,
od ul. Piastowskiej do ul. Kamieńskiego ulicami: Królowej Jadwigi, Księcia Józefa,
Zielińskiego, Monte Cassino, Konopnickiej,
od eonda Grunwaldzkiego (kierunek od ul. Dietla) do ul. Czarnowiejskiej ulicami:
Dietla, Grzegórzecką, al. Powstania Warszawskiego, Lubomirskiego, Wita
Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,
od ul. Reymonta oraz ul. Czarnowiejskiej do ul. Księcia Józefa, ronda
Grunwaldzkiego oraz ul. Kamieńskiego ulicami: Czarnowiejską, Nawojki,
Piastowską, Królowej Jadwigi, Księcia Józefa, Zielińskiego, Monte Cassino,
Konopnickiej, Kamieńskiego,
dla zamkniętego ciągu: ul. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Powiśle (w obu kierunkach):
od ul. św. Gertrudy do ul. Czarnowiejskiej ulicami: św. Sebastiana, Dietla,
Grzegórzecką, al. Powstania Warszawskiego, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al.
29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,
dla zamkniętego ciągu: ul. Stoczniowców, ul. Ofiar Dąbia:
od ul. Nowohuckiej do ronda Grzegórzeckiego ulicami: Nowohucką, Klimeckiego,
Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską,
dla zamkniętej al. Pokoju (od ul. Fabrycznej do ronda Dywizjonu 308) kierunek w stronę
Nowej Huty oraz al. Pokoju (od ronda Dywizjonu 308 do ul. Świtezianki) kierunek do
ronda Grzegórzeckiego:
od ronda Grzegórzeckiego do ronda Dywizjonu 308 (i odwrotnie, w przeciwnym
kierunku) ulicami: Kotlarską, Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Nowohucką,
od ronda Polsadu do ronda Dywizjonu 308 ulicami: al. Bora-Komorowskiego, al.

Okulickiego, Stella-Sawickiego, Nowohucką.
Mosty:
most Dębnicki - zamknięty, dopuszczony tylko wyjazd z ul. Kościuszki,
most Retmański - zamknięty, dopuszczony tylko wyjazd z ul. Ludwinowskiej,
most Powstańców Śląskich - przejezdny w obu kierunkach,
most Piłsudskiego – zamknięty,
most Kotlarski – przejezdny w obu kierunkach,
stopień wodny na Dąbiu – zamknięty w obie strony. Zapewniony korytarz dojazdowy
jedynie do ul. Bajecznej (dla mieszkańców części osiedla Na Dąbiu od strony ul.
Bajecznej) od skrzyżowania ul. Nowohuckiej z ul. Stoczniowców.
Dodatkowe informacje:
ruch pieszy na przecięciu z trasą będzie regulowany przez służby porządkowe;
ul. Piastowska będzie przejezdna w obie strony;
na trasie półmaratonu obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się pojazdów;
wyłączone zostaną drogi dla pieszych i rowerów: al. 3 Maja (od strony Błoń), na
bulwarach wiślanych (od stopnia wodnego na Dąbiu do Wawelu), droga dla rowerów na
ul. Lema - po stronie TAURON Areny Kraków;
zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy będzie możliwe do
godz. 6.00. Nocne godziny zaopatrzenia pozostają bez zmian.
Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do
wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy
policji, straży miejskiej i służb porządkowych.
W komunikacie podano maksymalny czas zamknięcia ulic, na których ruch pojazdów będzie
sukcesywnie przywracany po decyzji policji bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego
zawodnika.

Komunikacja Miejska w Krakowie:
Ulice czasowo wyłączone z komunikacji tramwajowej:
al. Pokoju na odcinku od rondo Czyżyńskiego do pętli „Dąbie” - od ok. godz. 9.30 do ok.
14.00;
ul. Dominikańska i ul. Franciszkańska - od ok. godz. 9.30 do ok. 14.00;
ul. Zwierzyniecka i ul. Kościuszki – od ok. godz. 9.30 do ok. 14.00;
wjazd na pętlę „Wieczysta” – od około godz. 9.30 – 12.00.
Ulice czasowo wyłączone z komunikacji autobusowej:
al. Jana Pawła II (jezdnia południowa) od skrzyżowania z ul. Lema do ul. Nowohuckiej –
od ok. godz. 10.30 do 12.00;
al. Krasińskiego (obie jezdnie) od ok. godz. 9.30 do godz. 13.00 (w kierunku ronda

Matecznego czynny buspas od ul. Focha do ul. Zwierzynieckiej i prawy pas na moście
Dębnickim);
al. Pokoju (jezdnia południowa od ul. Ofiar Dąbia do ul. Lema oraz jezdnia północna od
pętli tramwajowej do ronda 308 Dywizjonu) od ok. godz. 9.30 do ok. godz. 14.00;
ul. Konopnickiej i most Dębnicki (pas od ronda Matecznego do ul. Zwierzynieckiej) od ok.
godz. 9.30 do ok. godz. 13.00;
ul. Lema - od godz. 4.00 do godz. 18.00;
ul. Ofiar Dąbia i Stoczniowców - od ok. godz. 9.30 do ok. godz. 14.00.
Linie tramwajowe:
nr 1 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursuje na trasie: „Wzgórza
Krzesławickie” - ... - „Rondo Czyżyńskie”, al. Jana Pawła II, ul. Mogilska, al. Powstania
Warszawskiego, ul. Grzegórzecka, ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Basztowa, ul.
Dunajewskiego, ul. Podwale, ul. Piłsudskiego, al. 3 Maja - „Cichy Kącik”;
nr 2 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursuje na trasie: „Cmentarz
Rakowicki” - ... ul. Podwale, ul. Piłsudskiego, al. 3 Maja – „Cichy Kacik”;
nr 8 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursuje na trasie: „Borek Fałęcki” - ...
- ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Karmelicka - ... „Bronowice Małe”;
nr 13 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursuje na trasie: „Nowy Bieżanów
P+R” - ... - ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul.Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul.
Karmelicka - ... - „Bronowice”;
nr 14 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursuje na trasie
skróconej: „Bronowice Małe” - „Dąbie”;
nr 18 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursuje na trasie: „Czerwone Maki
P+R” - ... - ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Basztowa, ul. Długa - ... - „Krowodrza
Górka”;
nr 22 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursuje na trasie: „Kopiec Wandy” ... - „Rondo Czyżyńskie”, al. Jana Pawła II, ul. Mogilska, al. Powstania Warszawskiego, ul.
Grzegórzecka - ... - „Borek Fałęcki”;
nr 70 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursuje na trasie: „Pleszów” - ... - ul.
Westerplatte, ul. Starowiślna, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Pokoju - „Dąbie”.
Linie autobusowe:
nr 114 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Chełmońskiego
Pętla” - ... - ul. Armii Krajowej, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha, ul. Kałuży,
ul. Dunin-Wąsowicza, al. Krasińskiego - ... - „Pod Fortem”.
- Linia będzie zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach na trasie.
Powrót: „Pod Fortem” - ... - „Rondo Grunwaldzkie”, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al.
Powstania Warszawskiego, ul. Lubomirskiego, ul. Pawia, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,
ul. Czarnowiejska - ... - „Chełmońskiego Pętla”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Starowiślna”, „Hala
Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Rondo Mogilskie”, „Politechnika” , „Nowy Kleparz”,
„Plac Inwalidów”.
nr 124/424 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Os.

Podwawelskie” - „Most Grunwaldzki”, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania
Warszawskiego, ul. Brodowicza - ... - „TAURON Arena Kraków
Wieczysta”/„Ugorek”;
- Linie będą zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach na trasie.
nr 125 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Os. Złocień” - ...
- ul. Saska, ul. Nowohucka, ul. Klimeckiego, ul. Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego ... - „Szpital Rydygiera”.
- Linia na trasie objazdowej będzie zatrzymywać się na wszystkich istniejących
przystankach poza przystankiem „Klimeckiego” w kierunku mostu Kotlarskiego.
nr 128 - od rana do około godz. 18.00 kursuje na trasie: „Zajezdnia Płaszów” - ... - ul.
Saska, ul. Nowohucka, ul. Klimeckiego, ul. Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, ul.
Mogilska, ul. Meissnera - ... - „Prądnik Czerwony”.
- Linia na trasie objazdowej będzie zatrzymywać się na wszystkich istniejących
przystankach poza przystankiem „Klimeckiego” w kierunku mostu Kotlarskiego.
Przystanek „TAURON Arena Kraków Wieczysta” zostanie przeniesiony z ul. Lema na ul.
Mogilską.
nr 144 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Os. Rżąka” - ... „Kamieńskiego Wiadukt”, ul. Wadowicka, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino,
ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubomirskiego, ul. Pawia,
al. Słowackiego, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska - ... - „Prądnik Biały”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Rondo Matecznego” na
przystanku na ul. Wadowickiej, „Łagiewniki”, „Szwedzka”, „Rondo Grunwaldzkie”,
„Starowiślna”, „Hala Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie” „Rondo Mogilskie”,
„Politechnika” , „Nowy Kleparz”, „Plac Inwalidów”.
Powrót: „Prądnik Biały” - ... - „Kawiory”, ul. Nawojki, ul. Piastowska, ul. Królowej
Jadwigi, al. Focha, ul. Kałuży, ul. Dunin-Wąsowicza, al. Krasińskiego - ... - „Os. Rżąka”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Miasteczko Studenckie
AGH” jak linia nr 159 i wszystkich przystankach na trasie. Przystanek „Cracovia Błonia”
będzie przystankiem zastępczym za przystanek „Muzeum Narodowe” na al.
Krasińskiego przy kinie Kijów.Centrum.
nr 152 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Al. Przyjaźni” ... - „Muzeum Narodowe”, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Piastowska,
ul. Królowej Jadwigi - ... - „Cmentarz Olszanica”.
- Linia będzie zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach na trasie.
Powrót: „Cmentarz Olszanica” - ... - „Słonecznikowa”, ul. Piastowska, ul. Nawojki, ul.
Czarnowiejska, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Pawia, ul. Warszawska, plac Matejki,
ul. Basztowa - ... - „Al. Przyjaźni”.
- Linia będzie zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach na trasie.
nr 164 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Piaski Nowe” ... - „Kamieńskiego Wiadukt”, ul. Wadowicka, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte
Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubomirskiego,
ul. Pawia, al. Słowackiego, ul. Prądnicka - ... - „Górka Narodowa”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Rondo Matecznego” na
przystanku na ul. Wadowickiej, „Łagiewniki”, „Szwedzka”, „Rondo Grunwaldzkie”,
„Starowiślna”, „Hala Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Rondo Mogilskie”,
„Politechnika”.
Powrót: „Górka Narodowa” - ... - al. Słowackiego, ul. Czarnowiejska, ul. Piastowska, ul.

Królowej Jadwigi, al. Focha, ul. Kałuży, ul. Dunin-Wąsowicza, al. Krasińskiego - ... „Piaski Nowe”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Miasteczko Studenckie
AGH” jak linia nr 159 i wszystkich przystankach na trasie. Przystanek „Cracovia Błonia”
będzie przystankiem zastępczym za przystanek „Muzeum Narodowe” na al.
Krasińskiego przy kinie Kijów.Centrum.
nr 169/469 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Zajezdnia
Wola Duchacka”/„Piaski Wielkie” - ... - „Kamieńskiego Wiadukt”, ul. Wadowicka, ul.
Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania
Warszawskiego, ul. Lubomirskiego, ul. Pawia, al. 29 Listopada - ... - „Górka
Narodowa”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Rondo Matecznego” na
przystanku na ul. Wadowickiej, „Łagiewniki”, „Szwedzka”, „Rondo Grunwaldzkie”,
„Starowiślna”, „Hala Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Rondo Mogilskie”,
„Politechnika”.
Powrót: „Górka Narodowa” - ... - al. Słowackiego, ul. Czarnowiejska, ul. Piastowska, ul.
Królowej Jadwigi, al. Focha, ul. Kałuży, ul. Dunin Wąsowicza, al. Krasińskiego - ... „Zajezdnia Wola Duchacka”/„Piaski Wielkie”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Miasteczko Studenckie
AGH” jak linia nr 159 i wszystkich przystankach na trasie. Przystanek „Cracovia Błonia”
będzie przystankiem zastępczym za przystanek „Muzeum Narodowe” na al.
Krasińskiego przy kinie Kijów.Centrum.
nr 173 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Nowy Bieżanów
Południe” - ... - „Kamieńskiego Wiadukt”, ul. Wadowicka, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul.
Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, ul.
Lubomirskiego, ul. Pawia, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska - ... „Azory”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Rondo Matecznego” na
przystanku na ul. Wadowickiej, „Łagiewniki”, „Szwedzka”, „Rondo Grunwaldzkie”,
„Starowiślna”, „Hala Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Rondo Mogilskie”,
„Politechnika” , „Nowy Kleparz”, „Plac Inwalidów”.
Powrót: „Azory” - ... „Przybyszewskiego”, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha,
ul. Kałuży, ul. Dunin Wąsowicza, al. Krasińskiego - ... - „Nowy Bieżanów Południe”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Miasteczko Studenckie
AGH” jak linia nr 159 i wszystkich przystankach na trasie. Przystanek „Cracovia Błonia”
będzie przystankiem zastępczym za przystanek „Muzeum Narodowe” na al.
Krasińskiego przy kinie Kijów.Centrum.
nr 178/478 - od około godz. 10:30 do około godz. 12:00 przystanki „Stella Sawickiego”
oraz „Rondo 308 Dywizjonu” w kierunku ul. Wielickiej będą nieczynne. Autobusy
przejeżdżają w tym czasie pod wiaduktem, a w kierunku ul. Wiślickiej kursują bez zmian.
nr 179 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Os.
Kurdwanów” - ... - „Kamieńskiego Wiadukt”, ul. Wadowicka, ul. Brożka, ul. Kapelanka,
ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz,
ul. Basztowa, plac Matejki, ul. Kurniki - „Dworzec Główny Zachód”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Rondo Matecznego” na
przystanku na ul. Wadowickiej, „Łagiewniki”, „Szwedzka”, „Rondo Grunwaldzkie”,
„Starowiślna”, „Hala Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Rondo Mogilskie” na ul.

Lubicz, „Teatr Słowackiego”.
Powrót: „Dworzec Główny Zachód” - ... al. Słowackiego, ul. Czarnowiejska, ul.
Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha, ul. Kałuży, ul. Dunin Wąsowicza, al.
Krasińskiego - ... - „Os. Kurdwanów”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Miasteczko Studenckie
AGH” jak linia nr 159 i wszystkich przystankach na trasie. Przystanek „Cracovia Błonia”
będzie przystankiem zastępczym za przystanek „Muzeum Narodowe” na al.
Krasińskiego przy kinie Kijów.Centrum.
nr 184/484 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Os.
Kurdwanów”/„Swoszowice Autostrada” - ... - „Kamieńskiego Wiadukt”, ul.
Wadowicka, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla - ... - „Prądnik
Czerwony”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Rondo Matecznego” na
przystanku na ul. Wadowickiej, „Łagiewniki”, „Szwedzka”, „Rondo Grunwaldzkie” –
tramwajowo-autobusowy.
Powrót po stałej trasie.
nr 192 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Czyżyny
Dworzec” - ... - „al. Słowackiego”, Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Piastowska, ul.
Królowej Jadwigi - ... - „Chełm”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na istniejących przystankach („Miasteczko
Studenckie AGH” jak linia nr 159).
Powrót: „Chełm” - ... - „Słonecznikowa”, ul. Piastowska, ul. Nawojki, ul. Czarnowiejska,
al. Mickiewicza - ... - „Czyżyny Dworzec”.
- Linia będzie zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach na trasie.
nr 194 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Krowodrza
Górka” - ... - „Kawiory”, ul. Nawojki, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha, ul.
Kałuży, ul. Dunin-Wąsowicza, al. Krasińskiego - ... - „Czerwone Maki P+R”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na istniejących przystankach („Miasteczko
Studenckie AGH” jak linia nr 159). Przystanek „Cracovia Błonia” będzie przystankiem
zastępczym za przystanek „Muzeum Narodowe” na al. Krasińskiego przy kinie
Kijów.Centrum.
Powrót: „Czerwone Maki P+R” - ... - „Rondo Grunwaldzkie”, ul. Dietla, ul.
Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubomirskiego, ul. Pawia, al.
Słowackiego, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska - ... - „Krowodrza Górka”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Starowiślna”, „Hala
Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Rondo Mogilskie”, „Politechnika” , „Nowy Kleparz”,
„Plac Inwalidów”.
nr 209, 229, 239, 249, 259, 269 - od około godz. 9.30 do około godz. 14.00 kursują w
obu kierunkach przez most Zwierzyniecki, ul. Zielińskiego i Monte Cassino do „Os.
Podwawelskiego”.
- Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na istniejących przystankach.
nr 252 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Os.
Podwawelskiego” - ... - ul. Bułhaka, ul. Monte Cassino, ul. Zielińskiego, ul. Księcia
Józefa, ul. Kościuszki, ul. Lelewela-Borelowskiego, ul. Kałuży, al. Focha - ... - „Kraków
Airport”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na istniejących przystankach.
Powrót: „Kraków Airport” - ... - al. Focha, ul. Kałuży, ul. Dunin-Wąsowicza, al.

Krasińskiego - ... - „Os. Podwawelskie”.
- Przystanek „Cracovia Błonia” będzie przystankiem zastępczym za przystanek
„Muzeum Narodowe” na al. Krasińskiego przy kinie Kijów.Centrum.
nr 304 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Wieliczka
Kampus” - ... - „Kamieńskiego Wiadukt”, ul. Wadowicka, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul.
Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, ul.
Lubomirskiego, ul. Szlak, ul. Warszawska, ul. Ogrodowa - „Dworzec Główny Zachód”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Rondo Matecznego” na ul.
Wadowickiej, „Łagiewniki”, „Szwedzka”, „Rondo Grunwaldzkie”, „Starowiślna”, „Hala
Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Rondo Mogilskie”.
Powrót: „Dworzec Główny Zachód” - ... - al. Słowackiego, ul. Czarnowiejska, ul.
Nawojki, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha, ul. Kałuży, ul. Dunin-Wąsowicza,
al. Krasińskiego - ... - „Wieliczka Kampus”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Miasteczko Studenckie
AGH” jak linia nr 159 i wszystkich przystankach na trasie. Przystanek „Cracovia Błonia”
będzie przystankiem zastępczym za przystanek „Muzeum Narodowe” na al.
Krasińskiego przy kinie Kijów.Centrum.
nr 424 - od około godz. 10.30 do około godz. 12.00 linia kursuje jak linia nr 124.
nr 502 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Plac Centralny
im. Ronalda Reagana” - „Muzeum Narodowe”.
Powrót: „Muzeum Narodowe” - al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Warszawska, plac
Matejki, ul. Basztowa - ... - „Plac Centralny im. Ronalda Reagana”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na wszystkich przystankach.
nr 503 - od około godz. 9.30 do około godz. 13.30 kursuje na trasie: „Nowy Bieżanów
Południe” - ... - „Kamieńskiego Wiadukt”, ul. Wadowicka, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul.
Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, ul.
Lubomirskiego, ul. Pawia, al. 29 Listopada - ... - „Górka Narodowa Wschód”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Rondo Matecznego” na
tymczasowym przystanku na ul. Wadowickiej, „Łagiewniki”, „Szwedzka”, „Rondo
Grunwaldzkie”, „Starowiślna”, Hala Targowa”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Rondo
Mogilskie”, „Politechnika”.
Powrót: „Górka Narodowa Wschód” - ... al. Słowackiego, ul. Czarnowiejska, ul.
Nawojki, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha, ul. Kałuży, ul. Dunin-Wąsowicza,
al. Krasińskiego - ... - „Nowy Bieżanów Południe”.
- Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na przystankach: „Miasteczko Studenckie
AGH” jak linia nr 159 i wszystkich przystankach na trasie. Przystanek „Cracovia Błonia”
będzie przystankiem zastępczym za przystanek „Muzeum Narodowe” na al.
Krasińskiego przy kinie Kijów.Centrum.
Zastępcza linia autobusowa:
nr 701 - od godz. 9.00 do ok. godz. 14.00 zastępcza linia autobusowa „za tamwaj”,
kursująca z częstotliwością co 15 minut na trasie: „Salwator” - ul. Księcia Józefa, ul.
Zielińskiego, ul. Monte Cassino, ul. Konopnickiej - „Os. Podwawelskie”.
- Linia będzie zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach na trasie.
Podane wyżej godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz przywrócenie ruchu nastąpi na

polecenie policji i służb nadzoru ruchu.
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