Od soboty tunel w Ruszczy dostępny dla autobusów
2017-02-24
Mamy naprawdę dobrą wiadomość dla mieszkańców Nowej Huty, a w szczególności Dzielnicy
XVII. Od 25 lutego (sobota) przez tunel w Ruszczy będzie kursował autobus komunikacji
miejskiej. To z pewnością zwiększy komfort i skróci czas podróży pasażerów, którzy aby
przedostać się na drugą stronę terenów kolejowych, musieli nadkładać drogi. Po zmianie, do
dyspozycji mieszkańców będzie nowa linia autobusowa 160. Natomiast autobus 110 będzie
jeździł na dotychczasowej trasie do Węgrzynowic.

Tunel w Ruszczy jest drogą przejazdową, która łączy ul. Za Górą i ul. Organki, a w
szerszej perspektywie – Wadów z Ruszczą. Jest wąski, a w dodatku bardzo długi –
wraz z dzielącą go drogą technologiczną, mierzy ok. 370 m. Wcześniej przejazd
autobusu był niemożliwy ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Aby przepuścić
autobus przez tunel, konieczny był montaż sygnalizacji świetlnej, która została
uruchomiona w styczniu.
Zmiany w Ruszczy przyniosły nowe możliwości dla komunikacji miejskiej. Od 25
lutego pojawi się nowa linia 160, która będzie poruszać się na trasie: Aleja Przyjaźni –
al. Róż – Żeromskiego – Obrońców Krzyża – Kocmyrzowska – Darwina – Lubocka –
Łuczanowicka – Godebskiego – Wittiga – Godebskiego – Bystronia – Glinik – Organki –
Tunel w Ruszczy – Za Górą – Jeziorko – Ruszcza. Autobus 160 będzie kursował co 40
minut w dni powszednie w godzinach około 6-17, co 80 minut w pozostałych
godzinach oraz w dni wolne (godz. 7-18).
Zmieni się również częstotliwość kursowania linii 110, która w godzinach szczytu
będzie kursowała co 40 minut, a w pozostałych godzinach i w dni wolne co 80 minut.
Linie zostaną ze sobą skoordynowane, dzięki czemu mieszkańcy Wadowa i Luboczy
będą mieli do dyspozycji autobus co 20 minut w godzinach szczytu.
W związku z dostosowaniem tunelu do potrzeb komunikacji miejskiej wzrośnie liczba
kursów również w innych częściach Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie: z
Węgrzynowic w dni powszednie z 18 do 21, a w dni wolne z 8 do 15; z Os.
Kolejowego (łącznie dla linii 110 i 160) w dni powszednie z 35 do 44, a w dni wolne z
14 do 24; a z Łuczanowic (łącznie dla linii 117, 160 i 242) w dni powszednie wzrośnie
z 28 do 51, a w dni wolne z 18 do 27.
Pasażerowie skorzystają także na zwiększonej liczbie kursów z Luboczy (dla linii 110,
117, 160 i 242) w dni powszednie z 53 do 72, a w dni wolne z 26 do 42. Spadnie
natomiast liczba kursów z przystanków Wadów, Wadowska, Lubocza Trafo (dla linii
110, 117 i 242) w dni powszednie z 63 do 49, ale za to wzrośnie w dni wolne z 32 do
33.
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