17. Cracovia Maraton i Bieg Nocny zmiany w KMK
2018-04-16
22 kwietnia 2018 roku (niedziela) odbędzie się 17. Cracovia Maraton, a 21 kwietnia (sobota)
zorganizowane zostaną tradycyjne imprezy towarzyszące krakowskiemu maratonowi. W
związku z tymi wydarzeniami sportowymi wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i
w komunikacji miejskiej.

Trasa maratonu przebiega niżej wymienionymi ulicami:
START godz. 9:00 – Rynek Gł. – ul. Grodzka - ul. św. Idziego – ul. Podzamcze – ul.
Powiśle – Zwierzyniecka – al. Krasińskiego – al. Mickiewicza (skręt w lewo) –
Reymonta (nawrotka przy bud. A-0 AGH) – al. Mickiewicza - al. 3-Maja (jezdnia do ul.
Chodowieckiego i wydzielony korytarz dla KMK do ul. Piastowskiej) – Piastowska
(chodnik i parking) – Na Błonie - al. Focha (ścieżka i deptak) – al.
Krasińskiego (korytarz wyjazdowy dla KMK z ul. Kałuży w stronę al. Krasińskiego i
korytarzem do ul. Madalińskiego) – Most Dębnicki (połowa mostu od strony Wawelu)
- ul. Konopnickiej (jezdnia i tunel, od Ronda Grunwaldzkiego korytarz dla KMK do ul.
Barskiej) – biegacze zawracają po przejściu dla pieszych przed Rondem Matecznego –
ul. Konopnickiej do ul. Zamkowej – ul. Zamkowa – Bulwar Poleski – Bulwar Wołyński –
ul. Ludwinowska - ul. Rollego – Bulwar Podolski – ul. Zabłocie - wbiegnięcie łącznicą
na ul. Herlinga-Grudzińskiego (bieg pod prąd połową jezdni) – ul. Dekerta – ul.
Portowa – ul. Stoczniowców – ul. Ofiar Dąbia – al. Pokoju (skrajny pas zgodnie z
kierunkiem, aż do ul. Lema) – al. Pokoju (jezdnia północna, zawrotka po przejściu dla
pieszych przed Rondem Dywizjonu 308 i wbiegnięcie na chodnik i ścieżkę) – ul.
Lema (w prawo) - al. Jana Pawła II (prawym pasem do R. Czyżyńskiego) – na R.
Czyżyńskim wbiegnięcie na północną stronę al. Jana Pawła aż do ul. Bulwarowej - ul.
Bulwarowa (połowa jezdni pod prąd) – al. Solidarności (jezdnia pod prąd) – ul. Orkana
– ul. Daniłowskiego – al. Jana Pawła II (do Ronda Czyżyńskiego i przejście na
południowa stronę, lewym pasem do ul. Lema) – ul. Lema – al. Pokoju (wbiegnięcie na
południowa stronę al.Pokoju na wysokości pętli tramwajowej) – lewym pasem
południowej strony jezdni al. Pokoju do ul. Ofiar Dąbia – ul. Miedziana - Bulwar
Kurlandzki – Bulwar Inflancki – Bulwar Czerwieński – ul. Podzamcze – ul. św. Idziego –
ul. Grodzka – Rynek Główny – META.

Ulice czasowo wyłączone z komunikacji autobusowej:
al. Krasińskiego (obie jezdnie od Zwierzynieckiej do Reymonta);
Most Dębnicki (3/4 mostu w kierunku Nowego Kleparza);
Konopnickiej (obie jezdnie od mostu Dębnickiego do ronda Matecznego);
Herlinga-Grudzińskiego (prawy pas jezdni od łącznicy do ul. Dekerta);
ul. Stoczniowców;

ul. Ofiar Dąbia;
al. Pokoju (od ul. Ofiar Dąbia do ronda Dywizjonu 308);
ul. Lema (obie jezdnie);
al. Jana Pawła II (jezdnia południowa od Lema do Ronda Czyżyńskiego i jezdnia
północna od ronda Czyżyńskiego do ul. Bulwarowej;
ul. Bulwarowa (połowa jezdni pod prąd);
al. Solidarności (jezdnia południowa od ul. Bulwarowej do ul. Orkana);
ul. Orkana;
ul. Daniłowskiego.

Ulice czasowo wyłączone z komunikacji tramwajowej:
ul. Dominikańska, ul. Franciszkańska - w godz. ok. 7:30 - 16:00;
ul. Zwierzyniecka, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego i al. 3-go Maja - w godz. ok. 7:30 11:00;
al. Pokoju (od Dąbia do Ronda Czyżyńskiego) - w godz. ok. 7:30 - 14:30;
al. Jana Pawła i ul. Ptaszyckiego (od Ronda Czyżyńskiego do Kopca Wandy) - w godz.
ok. 7:30 - 14:30/15:00.

W związku z imprezą ulegną czasowej zmianie trasy następujących linii:
tramwajowych: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 20 i 22;
autobusowych miejskich: 103, 113, 114, 123, 124/424, 125, 128, 139, 142, 144, 152,
163, 164, 169, 172, 173, 174, 178/478, 179, 184/484, 192, 193, 194, 413, 501, 502 i
503;
autobusowych
aglomeracyjnych: 202, 209, 212, 222, 229, 232, 239, 249, 252, 259, 269, 304.

Dokładne informacje o zmianach tras i przystanków poszczególnych linii są

dostępne w odrębnych komunikatach.
Informujemy, że podane wyżej godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz
przywrócenie ruchu jak również przywrócenie ruchu na wyłączonych ulicach nastąpi
na polecenie policji i służb nadzoru ruchu.
LINIE TRAMWAJOWE:
Linia 1
W godz. ok. 7:30 - 11:00 linia kursuje na trasie: Wzgórza Krzesławickie - Rondo
Czyżyńskie bez zmian, następnie al. Jana Pawła II - Mogilska - al. Powstania
Warszawskiego - Grzegórzecka - Starowislna - Westerplatte - Basztowa - Karmelicka Królewska - Bronowice;
W godz. ok. 11:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Wzgórza Krzesławickie - Rondo
Czyżyńskie bez zmian, następnie al. Jana Pawła II - Mogilska - al. Powstania
Warszawskiego - Grzegórzecka - Starowiślna - Westerplatte - Basztowa - Podwale Zwierzyniecka - Salwator.
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 2
W godz. ok. 7:30 - 11:00 linia kursuje na trasie: Cmentarz Rakowicki - Teatr Bagatela
bez zmian, następnie Karmelicka - Królewska - Bronowice.
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 4
W godz. ok. 7:30 - 14:30 linia kursuje na trasie: Wzgórza Krzesławickie - Plac
Centralny im. R. Reagana bez zmian, następnie al. Andersa - Bieńczycka - Rondo
Czyżyńskie i dalej bez zmian do Bronowic Małych.
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 6
W godz. ok. 7:30 - 11:00 linia kursuje na trasie: Kudwanów - św. Gertrudy bez zmian,
następnie Westerplatte - Basztowa - Długa - Kamienna - Dworzec Towarowy.

W godz. ok. 11:00 - 16:00 linia kursuje na trasie: Kudwanów - św. Gertrudy bez
zmian, następnie Westerplatte - Basztowa - Podwale - Zwierzyniecka - Salwator.
Od ok. godz. 16:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 8
W godz. ok. 7:30 - 16:00 linia kursuje na trasie: Borek Fałęcki - św. Gertrudy bez
zmian, następnie Westerplatte - Basztowa - Dunajewskiego - Teatr Bagatela i dalej
bez zmian do Bronowic Małych.
Od ok. godz. 16:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 10
W godz. ok. 7:30 - 14:30 linia kursuje na trasie: Łagiewniki - Rondo Czyżyńskie bez
zmian, następnie Bieńczycka - al. Andersa - al. Solidarności - Ujastek Mogilski - Kopiec
Wandy.
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją obecną trasę.

Linia 13
W godz. ok. 7:30 - 16:00 linia kursuje na trasie: Nowy Bieżanów P+R - św. Gertrudy
bez zmian, następnie Westerplatte - Basztowa - Dunajewskiego - Teatr Bagatela i
dalej bez zmian do Bronowic.
Od ok. godz. 16:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 14
W godz. ok. 7:30 - 14:30 linia kursuje na trasie skróconej: Bronowice Małe - Dąbie.
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 16

W godz. ok. 7:30 - 14:30 linia kursuje na trasie: Mistrzejowice - Plac Centralny im. R.
Reagana bez zmian, następnie al. Solidarności - Ujastek Mogilski - Kopiec Wandy.
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 18
W godz. ok. 7:30 - 16:00 linia kursuje na trasie: Czerwone Maki P+R - św. Gertrudy
bez zmian, następnie Westerplatte - Basztowa - Długa - Krowodrza Górka.
Od ok. godz. 16:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 20
W godz. ok. 7:30 - 11:00 linia kursuje na trasie: Mały Płaszów - Stary Kleparz bez
zmian, następnie Długa - Kamienna - Dworzec Towarowy.
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 22
W godz. ok. 7:30 - 14:30 linia kursuje na trasie: Walcownia - Plac Centralny im. R.
Reagana bez zmian, następnie al. Andersa - Bieńczycka - al. Jana Pawła II - Mogilska al. Powstania Warszawskiego - Rondo Grzegórzeckie i dalej bez zmian do Borku
Fałęckiego.
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

ZASTĘPCZA LINIA AUTOBUSOWA ZA TRAMWAJ:
Linia 701
W godz. ok. 7:30 - 11:00 zostanie uruchomiona linia zastępcza na trasie: Salwator Księcia Józefa - Most Zwierzyniecki - Zielińskiego - Monte Cassino - Konopnickiej - Os.
Podwawelskie. Linia będzie kursować z częstotliwością co 10 minut.

LINIE AUTOBUSOWE MIEJSKIE ZWYKŁE:

Linia 103
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Lesisko - Rondo Czyżyńskie bez
zmian, następnie al. Jana Pawła II - Bulwarowa - al. Solidarności - al. Przyjaźni - Aleja
Przyjaźni. Powrót: Aleja Przyjaźni - al. Andersa - Rondo Kocmyrzowskie im. ks.
Gorzelanego - Bieńczycka - al. Jana Pawła II - Stella Sawickiego - nawrotka w rejonie
dawnej zajezdni - Nowohucka (na Węźle im. Rayskiego przejazd dołem) - al. Pokoju Centralna i dalej bez zmian do Lesiska.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na wszystkich istniejących
przystankach. Przystanek "Stella-Sawickiego" w kierunku Lesiska funkcjonować
będzie dwukrotnie (na ul. Stella Sawickiego, poskręcie w prawo z al. Jana Pawła II oraz
na ul. Nowohuckiej, w tymczasowej lokalizacji, w rejonie wjazdu do MPO).
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 113
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Centralna (zawracanie na
skrzyżowaniu Centralna - al. Pokoju) - do przystanku "EC Łęg" bez zmian, dalej trasa
wydłużona: Ciepłownicza - Nowohucka - Powstańców Wielkopolskich - Podgórze SKA.
Przystanek końcowy "Centralna" będzie zlokalizowany na al. Pokoju (w kierunku
Ronda 308 Dywizjonu), natomiast przystanek początkowy na ul. Centralnej. Na
wydłużonym odcinku trasy linia będzie się zatrzymywać tylko na
przystankach: "Stoczniowców" i "Kuklińskiego".
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 114
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Pod Fortem - Centrum Kongresowe
ICE bez zmian, następnie Most Grunwaldzki - Dietla - Stradomska - św. Gertrudy Westerplatte - Pawia - al. Słowackiego - al. Mickiewicza - Czarnowiejska i dalej bez
zmian do Chełmońskiego Pętli. Powrót: Chełmońskiego Pętla - Armii Krajowej bez
zmian, następnie Piastowska - Królowej Jadwigi - al. Focha - al. Krasińskiego - Most
Dębnicki - Madalińskiego - Bałuckiego - Monte Cassino i dalej bez zmian do Pod
Fortem.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Chełmońskiego Pętli: "Poczta Główna", "Dworzec
Główny", "Politechnika" (na pasie A+T), "Nowy Kleparz", "Grottgera", "Plac

Inwalidów";
w kierunku Pod Fortem: "Miasteczko Studenckie AGH" (na ul. Piastowskiej, jak dla
linii 159), "Cichy Kącik", "Przegon", "Instytut Reumatologii", "Muzeum
Narodowe", "Jubilat", "Konopnickiej" (w tymczasowej lokalizacji na ul. Madalińskiego).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 123
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Mały Płaszów przystanek "Bulwarowa Ogródki Działkowe" bez zmian, następnie Bulwarowa - al.
Solidarności- Struga i dalej bez zmian do Mistrzejowic. Powrót: Mistrzejowice Mościckiego bez zmian, następnie Wojciechowskiego - Bulwarowa - al. Solidarności Ujastek Mogilski - Ptaszyckiego - Klasztorna i dalej bez zmian do Małego Płaszowa.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Mistrzejowic: "Bulwarowa" (na al. Solidarności, na przystanku
początkowym linii 501), "Struga" (na al. Solidarności, przed skrzyżowaniem z ul.
Struga);
w kierunku Małego Płaszowa: "Klasztorna" (na początku ul. Klasztornej, dawny
przystanek linii 163). UWAGA! Po ruszeniu z przystanku "Os. Górali" kolejnym
przystankiem będzie "Klasztorna"!
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linie 124/424
W godz. ok. 8:00 - 15:00 linia 424 będzie zawieszona. W tym czasie jej kursy będą
realizowane jako linia 124.
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia 124 ponadto kursuje na trasie zmienionej: Os.
Podwawelskie - Most Grunwaldzki - Dietla - Grzegórzecka - al. Powstania
Warszawskiego - Rondo Mogilskie i dalej bez zmian do TAURON Arena Kraków
Wieczysta.
Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na wszystkich przystankach.
Od ok. godz. 11:00 linia 124 wraca na trasę przez ul. Basztową.
Od ok. godz. 15:00 linia 424 zostanie przywrócona.

Linia 125
W godz. ok. 8:00 - 15:00 linia kursuje na trasie: Złocień - Saska bez zmian,
następnie Nowohucka - Klimeckiego - Most Kotlarski - Rondo Grzegórzeckie i dalej bez
zmian do Szpitala Rydygiera. Powrót po takiej samej trasie.
Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na wszystkich przystankach, z wyjątkiem
przystanku "Klimeckiego" w kierunku Szpitala Rydygiera, który będzie nieczynny.
Od ok. godz. 15:00 linia wraca na swoją trasę.

Linia 128
W godz. ok. 8:00 - 15:00 linia kursuje na trasie: Zajezdnia Płaszów - Saska bez zmian,
następnie Nowohucka - Klimeckiego - Most Kotlarski - al. Powstania Warszawskiego Mogilska - Meissnera i dalej bez zmian do Prądnika Czerwonego / Cmentarza
Batowice. Powrót po takiej samej trasie.
Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na wszystkich przystankach, z wyjątkiem
przystanku "Klimeckiego" w kierunku Prądnika Czerwonego / Cmentarza Batowice,
który będzie nieczynny.
Od ok. godz. 15:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 139
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Mydlniki przystanek "Żeromskiego" bez zmian, następnie Rydza-Śmigłego - Struga Wojciechowskiego - Bulwarowa - al. Solidarności - Kombinat. Powrót po stałej trasie
bez zmian.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Kombinatu: po ruszeniu z przystanku "Żeromskiego" następnym
przystankiem będzie "Kombinat";
w kierunku Mydlnik linia dodatkowo zatrzymuje się na
przystanku "Bulwarowa"(przystanek początkowy linii 501).
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 142
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Cmentarz Batowice / Czyżyny
Dworzec - al. Przyjaźni bez zmian, następnie al. Róż - Rydza-Śmigłego - Struga Wojciechowskiego - Bulwarowa - al. Solidarności i dalej bez zmian do Os. Na Stoku.
Powrót po stałej trasie bez zmian.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Os. Na Stoku: "Aleja Róż" (na al. Róż);
w kierunku Cmentarza Batowice / Czyżyn Dworca linia dodatkowo zatrzymuje się na
przystanku "Bulwarowa" (przystanek początkowy linii 501).
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 144
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Rżąka - Rondo Matecznego bez
zmian, następnie Kalwaryjska - Krakowska - Stradomska - św. Gertrudy - Westerplatte
- Pawia - al. Słowackiego - al. Mickiewicza - Czarnowiejska i dalej bez zmian
do Prądnika Białego. Powrót: Prądnik Biały - al. Kijowska bez zmian,
następnie Nawojki - Piastowska - Królowej Jadwigi - al. Focha - al. Krasińskiego - Most
Dębnicki - Madalińskiego - Bałuckiego - Monte Cassino - Kapelanka - Brożka Wadowicka - Rondo Matecznego i dalej bez zmian do Rżąki.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Prądnika Białego: "Rondo Matecznego" (na ul.
Kalwaryjskiej), "Korona", "Poczta Główna", "Dworzec Główny", "Politechnika" (na
pasie A+T), "Nowy Kleparz", "Grottgera", "Plac Inwalidów";
w kierunku Rżąki: "Miasteczko Studenckie AGH" (na ul. Piastowskiej, jak dla
linii 159), "Cichy Kącik", "Przegon", "Instytut Reumatologii", "Muzeum
Narodowe", "Jubilat", "Konopnickiej" (w tymczasowej lokalizacji na ul.
Madalińskiego), "Kapelanka", "Łagiewniki" (na ul. Wadowickiej).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 152

W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Aleja Przyjaźni - przystanek "Dworzec
Główny" bez zmian, następnie Pawia - al. Słowackiego - al. Mickiewicza Czarnowiejska - Nawojki - Piastowska - Królowej Jadwigi i dalej bez zmian
do Cmentarza Olszanica. Powrót: Cmentarz Olszanica przystanek "Słonecznikowa"bez zmian, następnie Piastowska - Nawojki Czarnowiejska - al. Mickiewicza - al. Słowackiego - Warszawska - Plac Matejki Basztowa i dalej bez zmian do Alei Przyjaźni.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na wszystkich przystankach,
oprócz przystanku "Dworzec Główny Zachód". Przystanek "Politechnika" w
kierunku Cmentarza Olszanica będzie zlokalizowany na pasie A+T, w kierunku Alei
Przyjaźnina ul. Warszawskiej. Przystanek "Miasteczko Studenckie AGH" w
kierunku Cmentarza Olszanica będzie zlokalizowany na ul. Piastowskiej, jak dla
linii 159.
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 163
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Rżąka - przystanek "Bulwarowa
Ogródki Działkowe" bez zmian, następnie Bulwarowa - al. Solidarności i dalej bez
zmian do Os. Piastów. Powrót: Os. Piastów - przystanek "Żeromskiego" bez zmian,
następnie Rydza-Śmigłego - Struga - Wojciechowskiego - Bulwarowa - al. Solidarności
- Ujastek Mogilski - Ptaszyckiego - Klasztorna i dalej bez zmian do Rżąki.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Os. Piastów: "Bulwarowa" (na al. Solidarności, na przystanku
początkowym linii 501);
w kierunku Rżąki: "Klasztorna" (na początku ul. Klasztornej, dawny przystanek
linii 163). UWAGA! Po ruszeniu z przystanku "Żeromskiego" kolejnym przystankiem
będzie "Klasztorna"!
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 164
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Piaski Nowe - Rondo Matecznego bez
zmian, następnie Kalwaryjska - Krakowska - Stradomska - św. Gertrudy - Westerplatte
- Pawia - al. Słowackiego - Prądnicka i dalej bez zmian do Górki Narodowej.
Powrót: Górka Narodowa - przystanek "Plac Inwalidów" bez zmian,
następnie Czarnowiejska - Nawojki - Piastowska - Królowej Jadwigi - al. Focha - al.

Krasińskiego - Most Dębnicki - Madalińskiego - Bałuckiego - Monte Cassino Kapelanka - Brożka - Wadowicka - Rondo Matecznego i dalej bez zmian do Piasków
Nowych.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Górki Narodowej: "Rondo Matecznego" (na ul.
Kalwaryjskiej), "Korona", "Poczta Główna", "Dworzec Główny", "Politechnika" (na
pasie A+T);
w kierunku Piasków Nowych: "Czarnowiejska", "Miasteczko Studenckie AGH"(na ul.
Piastowskiej, jak dla linii 159), "Cichy Kącik", "Przegon", "Instytut
Reumatologii", "Muzeum Narodowe", "Jubilat", "Konopnickiej" (w tymczasowej
lokalizacji na ul. Madalińskiego), "Kapelanka", "Łagiewniki" (na ul. Wadowickiej).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 169
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Zajezdnia Wola Duchacka - Rondo
Matecznego bez zmian, następnie Kalwaryjska - Krakowska - Stradomska - św.
Gertrudy - Westerplatte - Pawia - al. 29 Listopada i dalej bez zmian do Górki
Narodowej. Powrót: Górka Narodowa - przystanek "Plac Inwalidów" bez zmian,
następnie Czarnowiejska - Nawojki - Piastowska - Królowej Jadwigi - al. Focha - al.
Krasińskiego - Most Dębnicki - Madalińskiego - Bałuckiego - Monte Cassino Kapelanka - Brożka - Wadowicka - Rondo Matecznego i dalej bez zmian do Zajezdni
Wola Duchacka.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Górki Narodowej: "Rondo Matecznego" (na ul.
Kalwaryjskiej), "Korona", "Poczta Główna", "Dworzec Główny", "Politechnika" (na
pasie A+T);
w kierunku Zajezdnia Wola Duchacka: "Czarnowiejska", "Miasteczko Studenckie
AGH" (na ul. Piastowskiej, jak dla linii 159), "Cichy Kącik", "Przegon", "Instytut
Reumatologii", "Muzeum Narodowe", "Jubilat", "Konopnickiej" (w tymczasowej
lokalizacji na ul. Madalińskiego), "Kapelanka", "Łagiewniki" (na ul. Wadowickiej).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 172

W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Bronowice Małe - al. Przyjaźni bez
zmian, następnie al. Róż - Rydza-Śmigłego - Struga - Wojciechowskiego - Bulwarowa al. Solidarności - Kombinat. Powrót po stałej trasie bez zmian.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Kombinatu: "Aleja Róż" (na al. Róż);
w kierunku Bronowic Małych linia dodatkowo zatrzymuje się na
przystanku "Bulwarowa" (przystanek początkowy linii 501).
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 173
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Nowy Bieżanów Południe - Rondo
Matecznego bez zmian, następnie Kalwaryjska - Krakowska - Stradomska - św.
Gertrudy - Westerplatte - Pawia - al. Słowackiego - al. Mickiewicza - Czarnowiejska i
dalej bez zmian do Azorów. Powrót: Azory - al. Kijowska bez zmian, następnie Nawojki
- Piastowska - Królowej Jadwigi - al. Focha - al. Krasińskiego - Most Dębnicki
- Madalińskiego - Bałuckiego - Monte Cassino - Kapelanka - Brożka - Wadowicka Rondo Matecznego i dalej bez zmian do Nowego Bieżanowa Południe.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Azorów: "Rondo Matecznego" (na ul. Kalwaryjskiej), "Korona", "Poczta
Główna", "Dworzec Główny", "Politechnika" (na pasie A+T), "Nowy
Kleparz", "Grottgera", "Plac Inwalidów";
w kierunku Nowy Bieżanów Południe: "Miasteczko Studenckie AGH" (na ul.
Piastowskiej, jak dla linii 159), "Cichy Kącik", "Przegon", "Instytut
Reumatologii", "Muzeum Narodowe", "Jubilat", "Konopnickiej" (w tymczasowej
lokalizacji na ul. Madalińskiego), "Kapelanka", "Łagiewniki" (na ul. Wadowickiej).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 174
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Kombinat - Ujastek Mogilski Ptaszyckiego - Klasztorna - Podbipięty - Sołtysowska - Centralna - al. Pokoju i dalej
bez zmian do Os. Kurdwanów. Powrót po stałej trasie bez zmian.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących

przystankach: "Klasztorna" (na początku ul. Klasztornej, na dawnym przystanku
linii 163), "Na Załęczu", "Sikorki", "Sołtysowska Osiedle", "Sołtysowska
Zakłady", "Sołtysowska n/ż".
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linie 178/478
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia przez węzeł im. Rayskiego kursuje "dołem".
Przystanki "Stella-Sawickiego" w obu kierunkach zostaną
tymczasowo przeniesione na ul. Nowohucką, w rejon wjazdu do MPO.

Linia 179
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Os. Kurdwanów - Rondo Matecznego
bez zmian, następnie Kalwaryjska - Krakowska - Stradomska - św. Gertrudy Westerplatte - Basztowa - Plac Matejki - Kurniki - Dworzec Główny Zachód.
Powrót: Dworzec Główny Zachód - przystanek "Plac Inwalidów" bez zmian,
następnie Czarnowiejska - Nawojki - Piastowska - Królowej Jadwigi - al. Focha - al.
Krasińskiego - Most Dębnicki - Madalińskiego - Bałuckiego - Monte Cassino Kapelanka - Brożka - Wadowicka - Rondo Matecznego i dalej bez zmian do Os.
Kurdwanów.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Dworca Głównego Zachód: "Rondo Matecznego" (na ul.
Kalwaryjskiej), "Korona", "Poczta Główna", "Dworzec Główny";
w kierunku Os. Kurdwanów: "Czarnowiejska", "Miasteczko Studenckie AGH"(na ul.
Piastowskiej, jak dla linii 159), "Cichy Kącik", "Przegon", "Instytut
Reumatologii", "Muzeum Narodowe", "Jubilat", "Konopnickiej" (w tymczasowej
lokalizacji na ul. Madalińskiego), "Kapelanka", "Łagiewniki" (na ul. Wadowickiej).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linie 184/484
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Os. Kurdwanów / Swoszowice
Autostrada - Rondo Matecznego bez zmian, następnie Kalwaryjska - Krakowska Dietla i dalej bez zmian do Prądnika Czerwonego. Powrót po takiej samej trasie.

Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Prądnika Czerwonego: "Rondo Matecznego" (na ul.
Kalwaryjskiej), "Korona";
w kierunku Os. Kurdwanów / Swoszowic Autostrady: "Stradom" (na ul. Dietla, przed
skrzyżowaniem z ul. Krakowską, jak linia 904), "Korona";
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją obecną trasę.

Linia 192
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Czyzyny Dworzec - przystanek "Plac
Inwalidów" bez zmian, następnie Czarnowiejska - Nawojki - Piastowska - Królowej
Jadwigi i dalej bez zmian do Chełmu. Powrót po takiej samej trasie.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na wszystkich przystankach.
Przystanek "Miasteczko Studenckie AGH" w kierunku Cmentarza Olszanica będzie
zlokalizowany na ul. Piastowskiej, jak dla linii 159.
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 193
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie: Na Załęczu - przystanek "Bulwarowa
Ogródki Działkowe" bez zmian, następnie Bulwarowa - al. Solidarnościi dalej bez
zmian do Ronda Barei. Powrót: Rondo Barei - przystanek "Żeromskiego" bez zmian,
następnie Rydza-Śmigłego - Struga - Wojciechowskiego - Bulwarowa - al. Solidarności
- Ujastek Mogilski - Ptaszyckiego - Klasztorna i dalej bez zmian do Na Załęczu.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Ronda Barei: "Bulwarowa" (na al. Solidarności, na przystanku
początkowym linii 501);
w kierunku Na Załęczu: "Klasztorna" (na początku ul. Klasztornej, dawny przystanek
linii 163). UWAGA! Po ruszeniu z przystanku "Żeromskiego" kolejnym przystankiem
będzie "Klasztorna"!
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 194
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Czerwone Maki P+R - Centrum
Kongresowe ICE bez zmian, następnie Most Grunwaldzki - Dietla - Stradomska - św.
Gertrudy - Westerplatte - Pawia - al. Słowackiego - al. Mickiewicza - Czarnowiejska i
dalej bez zmian do Krowodrzy Górki. Powrót: Krowodrza Górka - al. Kijowska bez
zmian, następnie Nawojki - Piastowska - Królowej Jadwigi - al. Focha - al. Krasińskiego
- Most Dębnicki - Madalińskiego - Bałuckiego - Monte Cassino i dalej bez zmian
do Czerwonych Maków P+R.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Krowodrzy Górki: "Poczta Główna", "Dworzec Główny", "Politechnika" (na
pasie A+T), "Nowy Kleparz", "Grottgera", "Plac Inwalidów";
w kierunku Czerwonych Maków P+R: "Miasteczko Studenckie AGH" (na ul.
Piastowskiej, jak dla linii 159), "Cichy Kącik", "Przegon", "Instytut
Reumatologii", "Muzeum Narodowe", "Jubilat", "Konopnickiej" (w tymczasowej
lokalizacji na ul. Madalińskiego).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.
LINIE AUTOBUSOWE AGLOMERACYJNE ZWYKŁE:
Linie 202, 212, 222, 232
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linie kursują na trasie: Czyżyny Dworzec - Medweckiego Dąbrowskiej - al. Andersa - Kocmyrzowska i dalej bez zmian do miejscowości
podkrakowskich. Powrót po stałej trasie bez zmian.
Na trasie objazdowej linie NIE będą zatrzymywać się na żadnych przystankach.
Od ok. godz. 14:30 linie wracają na swoje stałe trasy.

Linie 209, 229, 239, 249, 259, 269
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linie kursują na trasie: od miejscowości podkrakowskich do
przystanku "Wodociągowa" bez zmian, następnie Most Zwierzyniecki - Zielińskiego Monte Cassino - Os. Podwawelskie. Powrót po takiej samej trasie.
Na trasie objazdowej linie będą zatrzymywać się na wszystkich istniejących
przystankach.
Od ok. godz. 11:00 linie wracają na swoje stałe trasy.

Linia 252
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Os. Podwawelskie - Monte Cassino
- nawrotka na Rondzie Grunwaldzkim - Monte Cassino - Zielińskiego - Most
Zwierzyniecki - Księcia Józefa - Kościuszki - Borelowskiego-Lelewela - Kałuży - al.
Focha i dalej bez zmian do Kraków Airport. Powrót: Kraków Airport - Most Dębnicki
bez zmian, następnie Madalińskiego - Bałuckiego - Monte Cassino - Os. Podwawelskie.
Na trasie objazdowej linie będą zatrzymywać się na wszystkich istniejących
przystankach:
w kierunku Kraków Airport: "Centrum Kongresowe ICE" (na pasie A+T w kierunku ul.
Kapelanka), "Szwedzka" (na pasie A+T), "Kapelanka", "Zielińskiego", "Malczewskiego
n/ż", "Salwator", "Komorowskiego";
w kierunku Os. Podwawelskiego: "Konopnickiej" (w tymczasowej lokalizacji na ul.
Madalińskiego), "Szwedzka" (na pasie A+T).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

LINIE AUTOBUSOWE AGLOMERACYJNE PRZYSPIESZONE:
Linia 304
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Wieliczka Kampus - Rondo
Matecznego bez zmian, następnie Kalwaryjska - Krakowska - Stradomska - św.
Gertrudy - Westerplatte - Basztowa - Plac Matejki - Kurniki - Dworzec Główny Zachód.
Powrót: Dworzec Główny Zachód - Pawia - Szlak - Warszawska - Plac Matejki Basztowa - Westerplatte - św. Gertrudy - Stradomska - Krakowska - Kalwaryjska Rondo Matecznego i dalej bez zmian do Wieliczki Kampus.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Dworca Głównego Zachód: "Rondo Matecznego" (na ul.
Kalwaryjskiej), "Korona", "Poczta Główna", "Dworzec Główny";
w kierunku Wieliczki Kampus: "Dworzec Główny", "Poczta Główna", "Korona".
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

LINIE AUTOBUSOWE MIEJSKIE WSPOMAGAJĄCE:

Linia 413
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie skróconej: Na Załęczu - Centralna.
Przystanek końcowy "Centralna" będzie zlokalizowany na al. Pokoju (w kierunku
Ronda 308 Dywizjonu), natomiast przystanek początkowy na ul. Centralnej.
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

LINIE AUTOBUSOWE MIEJSKIE PRZYSPIESZONE:
Linia 501
W godz. ok. 8:00 - 14:30 linia kursuje na trasie skróconej: Chełmońskiego Pętla przystanek "Żeromskiego" bez zmian, następnie Rydza-Śmigłego - Struga - al.
Solidarności - Struga. Powrót od przystanku Struga po stałej trasie bez zmian.
Przystanek końcowy i początkowy Struga będzie zlokalizowany na al. Solidarności (jak
przystanek przelotowy w kierunku Chełmońskiego Pętli).
Od ok. godz. 14:30 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 502
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Plac Centralny im. R. Reagana przystanek "Dworzec Główny" bez zmian, następnie Pawia - al. Słowackiego - al.
Mickiewicza - Czarnowiejska - Nawojki - Piastowska - Królowej Jadwigi - al. Focha - al.
Krasińskiego - Dunin-Wąsowicza - Kałuży - Cracovia Stadion. Powrót: Cracovia
Stadion - al. Focha - Królowej Jadwigi - Piastowska - Nawojki - Czarnowiejska - al.
Mickiewicza - al. Słowackiego - Warszawska - Plac Matejki - Basztowa i dalej bez
zmian do Placu Centralnego im. R. Reagana.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących
przystankach: "Politechnika" (w kierunku Cracovii Stadion na pasie A+T, w
kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana na ul. Warszawskiej), "Nowy
Kleparz", "Plac Inwalidów", "Czarnowiejska", "Miasteczko Studenckie AGH" (w
kierunku Cracovii Stadion na ul. Piastowskiej, jak dla linii 159), "Cichy
Kącik", "Przegon".
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Linia 503
W godz. ok. 8:00 - 11:00 linia kursuje na trasie: Nowy Bieżanów Południe - Rondo
Matecznego bez zmian, następnie Kalwaryjska - Krakowska - Stradomska - św.
Gertrudy - Westerplatte - Pawia - al. 29 Listopada i dalej bez zmian do Górki
Narodowej Wschód. Powrót: Górka Narodowa Wschód - przystanek "Plac
Inwalidów" bez zmian, następnie Czarnowiejska - Nawojki - Piastowska - Królowej
Jadwigi - al. Focha - al. Krasińskiego - Most Dębnicki - Madalińskiego - Bałuckiego Monte Cassino - Kapelanka - Brożka - Wadowicka - Rondo Matecznego i dalej bez
zmian do Nowego Bieżanowa Południe.
Na trasie objazdowej linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:
w kierunku Górki Narodowej Wschód: "Rondo Matecznego" (na ul.
Kalwaryjskiej), "Korona", "Poczta Główna", "Dworzec Główny", "Politechnika"(na pasie
A+T);
w kierunku Nowego Bieżanowa Południe: "Czarnowiejska", "Miasteczko Studenckie
AGH" (na ul. Piastowskiej, jak dla linii 159), "Cichy Kącik", "Przegon", "Muzeum
Narodowe", "Jubilat", "Konopnickiej" (w tymczasowej lokalizacji na ul.
Madalińskiego), "Kapelanka", "Łagiewniki" (na ul. Wadowickiej).
Od ok. godz. 11:00 linia wraca na swoją stałą trasę.

Trasa Biegu Nocnego będzie następująca:
START godz. 21:30 - Rynek Główny - Grodzka - św. Idziego - Bernardyńska (chodnik) deptak wzdłuż zakola Wisły - Powiśle - Zwierzyniecka - Kościuszki - Flisacka - Bulwar
Rodła - nawrót na wysokości Skałki - Bulwar Inflancki - Bernardyńska (chodnik) Podzamcze - planty wzdłuż ul. Straszewskiego (przecięcie ul. Franciszkańskiej) planty wzdłuż ul. Podwale - planty wzdłuż ul. Basztowej - planty wzdłuż ul.
Westerplatte (przecięcie ul. Dominikańskiej) - planty wzdłuż ul. św. Gertrudy Grodzka - Rynek Główny - META godz. 22:30.

W związku z biegiem w godz. ok. 21:15 - 22:30 zostanie wyłączony ruch
tramwajowy na ul. Franciszkańskiej i Dominikańskiej, a w godz. ok. 21:30 21:50 dodatkowo na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki. W tym czasie linie tramwajowe
będą kursować po trasach czasowo zmienionych:
linia 1 - w godz. ok. 21:15 - 21:50 kursować będzie od Wzgórz Krzesławickich do
przystanku "Poczta Główna" bez zmian, następnie ul. Westerplatte, Basztową,
Podwale, Piłsudskiego, al. 3 Maja do Cichego Kącika. W godz. ok. 21:50 22:30 kursować będzie od Wzgórz Krzesławickich do przystanku "Poczta Główna" bez
zmian, następnie ul. Westerplatte, Basztową, Podwale, Straszewskiego do

przystanku "Filharmonia" i dalej po stałej trasie do Salwatora;
linia 2 - w godz. ok. 21:15 - 21:50 kursować będzie od Cmentarza Rakowickiego do
przystanku "Teatr Bagatela" bez zmian, następnie ul. Podwale, Piłsudskiego i al. 3
Maja do Cichego Kącika;
linie 8 i 13 - w godz. ok. 21:15 - 22:30 kursować będą od Borku Fałęckiego i Nowego
Bieżanowa P+R do ul. św. Gertrudy bez zmian, następnie ul. Westerplatte, Basztową i
Dunajewskiego do przystanku "Teatr Bagatela" i dalej po stałych trasach do Bronowic
Małych i Bronowic;
linia 18 - w godz. ok. 21:15 - 22:30 kursować będzie od Czerwonych Maków P+R do
ul. św. Gertrudy bez zmian, następnie ul. Westerplatte i Basztową do
przystanku "Stary Kleparz" i dalej po stałej trasie do Krowodrzy Górki.

W godz. ok. 21:00 - 21:50 przystanek początkowy Salwator dla linii
aglomeracyjnych 209, 229, 239, 249, 259 i 269 będzie zlokalizowany w zatoce przy
Klasztorze Norbertanek.
Ponadto, w godz. 21:30 - 21:50, podczas przebiegania zawodników przez
skrzyżowanie al. Krasińskiego i ul. Zwierzynieckiej, ruch pojazdów w ciągu ul.
Konopnickiej i al. Krasińskiego zostanie wstrzymany. W tym czasie autobusy
linii 114, 124, 144, 164, 169, 173, 179, 194, 252, 304 i 424 będą czasowo
wstrzymywane.

Za utrudnienia przepraszamy!
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