Prace torowe na ul. Zwierzynieckiej
2018-06-13
Tygodniowa wymiana płyt monolitycznych na ul. Zwierzynieckiej. Prace rozpoczną się już w
sobotę (16 czerwca br.) i potrwają do piątku (22 czerwca br.) W tym czasie ruch tramwajowy
i samochodowy w ciągu ulicy Zwierzynieckiej zostanie wstrzymany.

Kierowców będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu, najszybciej do celu
dojadą układem lokalnych ulic.

A Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

• linia 1 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Wzgórz Krzesławickich
do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Straszewskiego, Piłsudskiego i al. 3 Maja do
Cichego Kącika. Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;

• linia 2 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Cmentarza
Rakowickiego do Teatru Bagatela bez zmian, następnie ul. Podwale, Piłsudskiego i al.
3 Maja do Cichego Kącika. Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;

• linia 6 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Kurdwanowa P+R do
Filharmonii bez zmian, następnie ul. Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego,
Basztową, Długą i Kamienną do Dworca Towarowego. Częstotliwość i godziny
kursowania linii pozostaną bez zmian;

• linie 209, 229, 239, 249, 259 i 269 – kursować będą na trasach czasowo
wydłużonych: od miejscowości zlokalizowanych poza Krakowem do przystanku
„Salwator” bez zmian, następnie ul. Kościuszki, Borelowskiego-Lelewela,
Dunin-Wąsowicza, Kałuży do pętli Cracovia Stadion. Powrót: Cracovia Stadion –
Kałuży, al. Focha, al. Krasińskiego, Kościuszki, Księcia Józefa i dalej po stałych
trasach. Częstotliwości kursowania i godziny odjazdów na stałych odcinkach tras
pozostaną bez zmian;

• linia 706 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Salwator – Kościuszki, al.
Krasińskiego, Piłsudskiego, Straszewskiego – Filharmonia. Powrót: Filharmonia –
Straszewskiego, Powiśle, Zwierzyniecka, Kościuszki – Salwator. Linia zatrzymywać się
będzie na następujących przystankach: „Salwator” (końcowy na ul. Kościuszki,
początkowy na łączniku pomiędzy ul. Kościuszki i Senatorską), „Komorowskiego”,
„Jubilat” (w kierunku Filharmonii na al. Krasińskiego, w kierunku Salwatora na ul.
Zwierzynieckiej, na przystanku tramwajowym), „Muzeum Narodowe” (na ul.
Piłsudskiego – tylko w kierunku Filharmonii), „Uniwersytet Jagielloński” (tylko w
kierunku Filharmonii), „Filharmonia” (końcowy i początkowy na ul. Straszewskiego,
między ulicami Piłsudskiego i Smoleńsk). Linia 706 będzie kursować z częstotliwością
co 8 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, co 10 minut w dni powszednie
poza godzinami szczytu, w sobotę przez cały dzień i w niedzielę po godzinie 8:00 oraz
co 15 minut w niedzielę do godziny 8:00.
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