Przebudowa ulicy Myślenickiej
2018-02-22
Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.10.2018 r. (sobota) rozpocznie się II etap przebudowy
ul. Myślenickiej. W tym etapie zostanie przywrócony ruch pojazdów na ul. Myślenickiej, na
odcinku od Ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego, natomiast zostanie wyłączony ruch
pojazdów na odcinku od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko. Jednocześnie zostanie
wprowadzony ruch dwukierunkowy dla pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie na ciągu
ulic: Merkuriusza Polskiego - Chałubińskiego - Szybisko. W dalszym ciągu trwa także
przebudowa ul. Krzyżańskiego na odcinku od ul. Niewodniczańskiego do granicy Krakowa.

Mając na uwadze powyższe, od dnia 20.10.2018 r. zostaną wprowadzone następujące
zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w rejonie Swoszowic, Wróblowic i
Zbydniowic:
linie 135 i 254 – w dalszym ciągu będą zawieszone (w zamian kursują linie czasowe
735 i 754);
linia 184/484 – w dalszym ciągu będzie kursować na obecnej trasie skróconej do
przystanku Swoszowice Autostrada;
linia 214:
w kierunku Grabówek Pętli trasa i przystanki pozostaną bez zmian;
w kierunku Borku Fałęckiego będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:
Grabówki Pętla - ... - Sawiczewskich - Myślenicka - Szybisko - Chałubińskiego Kąpielowa - ... - Borek Fałęcki. Przystanek „Sawiczewskich” zostanie przeniesiony na
ul. Szybisko (do tymczasowej lokalizacji). Przystanek „Swoszowice Szkoła” będzie
nieczynny, w zamian linia obsługiwać będzie przystanek „Swoszowice Poczta” na ul.
Chałubińskiego, po skręcie z ul. Szybisko (w tymczasowej lokalizacji);
linia 215 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach):
Borek Fałęcki - ... - Kąpielowa - Chałubińskiego - Lusina: Zdrojowa - Łąkowa Wrząsowice: Spacerowa - Wrzosowa - rondo we Wrząsowicach - ... - Rzeszotary
Panciawa Pętla. Przystanki nieczynne: „Swoszowice Szkoła”,
„Sawiczewskich”, „Wróblowice Szkoła”, „Wróblowice”, „Ukraina” i „Zbydniowice”.
Przystanek „Swoszowice Poczta” w obu kierunkach będzie funkcjonować na ul.
Chałubińskiego (w kierunku Borku Fałęckiego na tymczasowym przystanku, za
skrzyżowaniem z ul. Szybisko). Na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać
przystanki: „Pytlasińskiego”, „Chałubińskiego”, „Lusina Krakówka” i „Lusina Dolna”.
Ponadto, w dalszym ciągu będzie funkcjonować dodatkowy przystanek „Wrząsowice
Rondo” (status przystanku - stały) zlokalizowany we Wrząsowicach, na ul. Wrzosowej
po zjeździe z ronda w kierunku Świątnik Górnych i Lusiny (w obu kierunkach w tej
samej lokalizacji);
linia 225 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach):
Borek Fałęcki - ... - Kąpielowa - Chałubińskiego - Lusina: Zdrojowa - Łąkowa Wrząsowice: Spacerowa - Wrzosowa - rondo we Wrząsowicach - Nad Wilgą - ... -

Świątniki Urząd Miasta i Gminy. Przystanki nieczynne: „Swoszowice Szkoła”,
„Sawiczewskich”, „Wróblowice Szkoła”, „Wróblowice”, „Ukraina” i „Zbydniowice”.
Przystanek „Swoszowice Poczta” w obu kierunkach będzie funkcjonować na ul.
Chałubińskiego (w kierunku Borku Fałęckiego na tymczasowym przystanku, za
skrzyżowaniem z ul. Szybisko). Na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać
przystanki: „Pytlasińskiego”, „Chałubińskiego”, „Lusina Krakówka” i „Lusina Dolna”.
Ponadto, w dalszym ciągu będzie funkcjonować dodatkowy przystanek „Wrząsowice
Rondo” (status przystanku - stały) zlokalizowany we Wrząsowicach, w obu kierunkach
po zjeździe z ronda;
linia 265:
w kierunku Konar trasa i przystanki pozostaną bez zmian;
w kierunku Borku Fałęckiego będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Konary ... - Chałubińskiego - Kąpielowa - ... - Borek Fałęcki. Przystanki „Sawiczewskich” i
„Swoszowice Szkoła” będą nieczynne. Przystanek „Swoszowice Poczta” zostanie
przeniesiony na ul. Chałubińskiego (do tymczasowej lokalizacji, za skrzyżowanie z ul.
Szybisko);
linia 735 – zastępcza linia autobusowa będzie kursować na nowej trasie: Łagiewniki Tischnera - Fredry - Centrum JP II - Bujaka - Halszki - Stojałowskiego - Herberta Myślenicka - Merkuriusza Polskiego - Chałubińskiego - Szybisko - Myślenicka Sawiczewskich - Kuryłowicza - Drużbackiej - droga we wsi Golkowice - Matematyków
Krakowskich - Zbydniowice. Uwaga! Wybrane kursy są realizowane z pominięciem
wjazdu pod Centrum JP II. W dalszym ciągu we wszystkie dni tygodnia, w godzinach
wieczornych będzie realizowany kurs wariantowy przez ul. Niewodniczańskiego i
Landaua. Linia będzie obsługiwać wszystkie przystanki na trasie z wyjątkiem
przystanku „Golkowice Kościół”. Przystanek „Swoszowice Szkoła” w obu kierunkach
będzie funkcjonować na ul. Merkuriusza Polskiego (w kierunku Łagiewnik w
tymczasowej lokalizacji). Przystanek „Merkuriusza Polskiego” będzie funkcjonować
tylko w kierunku Zbydniowic. Przystanek „Swoszowice Poczta” w kierunku Łagiewnik
będzie zlokalizowany na ul. Chałubińskiego, po skręcie z ul. Szybisko (w tymczasowej
lokalizacji). Przystanek „Sawiczewskich” w kierunku Łagiewnik będzie przeniesiony na
ul. Szybisko (do tymczasowej lokalizacji). Na całej trasie linii obowiązuje I strefa
biletowa;
linia 754 - zastępcza linia autobusowa będzie kursować na nowej trasie: Borek
Fałęcki - Zakopiańska - Kąpielowa - Chałubińskiego - Szybisko - Myślenicka Niewodniczańskiego - Landaua - Kuryłowicza - Drużbackiej - droga we wsi Golkowice Matematyków Krakowskich - Zbydniowice. Uwaga! Wybrane kursy w niedziele i
święta będą w dalszym ciągu realizowane z wjazdem na pętlę Grabówki Pętla celem
zapewnienia dojazdu na Msze Święte do kościoła w Golkowicach. Linia będzie
obsługiwać wszystkie przystanki na trasie. Przystanek „Wróblowice” w obu
kierunkach będzie zlokalizowany na ul. Myślenickiej, w tymczasowej lokalizacji.
Przystanek „Golkowice Sklep” dla kursów w kierunku Zbydniowic będzie obsługiwany
tylko przy wyjeździe z Grabówek, natomiast dla kursów jadących w kierunku Borku

Fałęckiego tylko przy wjeździe do Grabówek (dotyczy wyłącznie kursów wariantowych
przez Grabówki Pętlę). Dodatkowo, od dnia 20.10.2018 r. w kierunku Borku
Fałęckiego: przystanek „Sawiczewskich” zostanie przeniesiony na ul. Szybisko (do
tymczasowej lokalizacji), przystanek „Swoszowice Szkoła” będzie nieczynny, w
zamian linia obsługiwać będzie przystanek „Swoszowice Poczta” na ul.
Chałubińskiego, po skręcie z ul. Szybisko (w tymczasowej lokalizacji). Granicą
taryfową będzie przystanek „Pod Lipą”;
linia 915 - od nocy 20/21.10.2018 r. (sb/nd) będzie kursować po kolejnej trasie
czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Borek Fałęcki - ... - Kąpielowa Chałubińskiego - Lusina: Zdrojowa - Łąkowa - Wrząsowice: Spacerowa - Wrzosowa rondo we Wrząsowicach - ... - Świątniki Urząd Miasta i Gminy.
Przystanki nieczynne: „Swoszowice Szkoła”, „Sawiczewskich”, „Wróblowice
Szkoła”, „Wróblowice”, „Ukraina” i „Zbydniowice”. Przystanek „Swoszowice Poczta” w
obu kierunkach będzie funkcjonować na ul. Chałubińskiego (w kierunku Borku
Fałęckiego na tymczasowym przystanku, za skrzyżowaniem z ul. Szybisko). Na
zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać
przystanki: „Pytlasińskiego”, „Chałubińskiego”, „Lusina Krakówka” i „Lusina Dolna”.
Ponadto, w dalszym ciągu będzie funkcjonować dodatkowy przystanek „Wrząsowice
Rondo” (status przystanku - stały) zlokalizowany we Wrząsowicach, na ul. Wrzosowej
po zjeździe z ronda w kierunku Świątnik Górnych i Lusiny (w obu kierunkach w tej
samej lokalizacji).

W związku z wykorzystywaniem przystanku „Swoszowice Autostrada” jako
końcowego dla linii 184/484, w dalszym ciągu, do odwołania będzie on funkcjonować
jako stały (również dla linii 735). Ponadto, przypominamy, że na czas remontu ul.
Krzyżańskiego przystanek „Landaua” dla linii 214, 735 i 754 w obu kierunkach
funkcjonuje na ul. Kuryłowicza (po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Landaua),
natomiast para przystanków zlokalizowanych na ul. Sawiczewskich jest nieczynna.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Uwaga! Niżej podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów
okresowych wykupionych na poniższe linie, wyznaczone w związku z przebudową ulic
Myślenickiej i Krzyżańskiego.
Bilety okresowe wykupione na linie 135, 184, 214, 215, 225, 254 i 265
zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii.
Ponadto:
Bilety okresowe wykupione na linię 135 zachowują ważność:

na całej trasie linii 735;
na trasie linii 754 na odcinku Merkuriusza Polskiego – Zbydniowice (dotyczy również
kursów wariantowych przez Grabówki Pętla);
na trasach linii 215 i 225 na odcinku Merkuriusza Polskiego – Wrząsowice Rondo.

Bilety okresowe wykupione na linię 184 zachowują ważność:
na trasie linii 735 na odcinku Bujaka - Sawiczewskich.

Bilety okresowe wykupione na linię 254 zachowują ważność:
na trasie linii 735 na odcinku Swoszowice Szkoła – Zbydniowice;
na całej trasie linii 735 – dotyczy TYLKO kursu wariantowego realizowanego przez
Wróblowice (w godzinach wieczornych);
na całej trasie linii 754;
na trasach linii 215 i 225 na odcinku Borek Fałęcki – Wrząsowice Rondo.

Przypominamy, że na czas remontu ul. Krzyżańskiego dopuszcza się możliwość
przejazdu na podstawie biletów ważnych tylko w I strefie biletowej (do kasowania
oraz okresowych):
liniami 215, 225 i 915 na odcinku Chałubińskiego – Wrząsowice Rondo;
linią 754 na odcinku Pod Lipą - Zbydniowice (dotyczy również kursów wariantowych
przez Grabówki Pętlę).

Za utrudnienia przepraszamy!
Artykuł z 06.04.2018
Szanowni mieszkańcy, uprzejmie informujemy że od soboty (14.04) na ul.
Myślenickiej rozpoczną się prace polegające na robotach kanalizacyjnych.
Następnie od (16.04) przez następne 4 miesiące zostanie wprowadzony etap, który

będzie powodował brak przejazdu samochodów z wyjątkiem samochodów
mieszkańców na odcinku od ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego, sprawdź
organizację ruchu tutaj. Autobusy będą kierowane przez ul. Merkuriusza Polskiego do
ul. Kąpielowej. Sprawdź Komunikację miejską tutaj.

Artykuł z poniedziałek, 26 marca 2018 r
W poniedziałek, 9 kwietnia rozpocznie się kolejny etap prac na przebudowywanej
ulicy Myślenickiej. Prace rozpoczną się na skrzyżowaniu ul. Myślenicka,
Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego i będą dotyczyły przebudowy uzbrojenia
podziemnego.
Podczas prac, skrzyżowanie będzie przejezdne, ale z uwagi na prowadzone roboty
jego przepustowość będzie mniejsza niż zazwyczaj. By utrudnienia były możliwie
najmniejsze, ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy. Prace nie wiążą się ze
zmianami w kursowaniu autobusów.
W przygotowaniu jest kolejny etap robót, który wiąże się z zamknięciem ul.
Myślenickiej od Ronda Andrzeja Pamuły do ul. Merkuriusz Polskiego. O jego
wprowadzeniu będziemy informowali z wyprzedzeniem.

Artykuł z czwartek, 22 lutego 2018 r
Już za kilka tygodni w rejonie ulicy Myślenickiej zacznie obowiązywać nowa
organizacja ruchu, będzie ona związana z rozpoczęciem jej przebudowy (2,5 km
odcinek). Prace potrwają do końca 2019 roku. Będzie ona przebudowywana w
czterech etapach: od ronda A. Pamuły do Merkuriusza Polskiego oraz skrzyżowanie ul.
Myślenickiej z ul. H. Niewodniczańskiego (etap I), od Merkuriusza Polskiego do ul.
Szybisko (etap II), od ul. Szybisko do ul. J. i F. Sawiczewskich (etap III), od ul. J. i
F.Sawiczewskich do końca ul. Myślenickiej (etap IV).
Ulica Myślenicka zostanie poszerzona na całej długości, dzięki czemu możliwe będzie
wydzielenie dodatkowego brukowanego pasa pośrodku jezdni, który będzie miał na
celu uspokojenie ruchu na niej. Pojawią się chodniki i przystanki.
W trakcie prowadzonych prac dojazd mieszkańców do posesji będzie zachowany. Już
niebawem zaczną obowiązywać tam lokalne zwężania związane z przygotowaniem
pobocza pod inwestycję.
Mieszkańcy Swoszowic od lat zabiegali o remont ulicy. W ciągu ostatnich 7 lat, czyli
od momentu, gdy pojawił się pomysł modernizacji ulicy Myślenickiej w okolicy doszło
do 164 zdarzeń drogowych. Zginęła 1 osoba, 12 zostało ciężko rannych.
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