Dziś więcej autobusów i tramwajów na Święto Bożego
Miłosierdzia
2017-04-23
Dzisiaj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędą się uroczystości z okazji
Święta Bożego Miłosierdzia. W związku ze spodziewanym zwiększonym zainteresowaniem
pasażerów transportem zbiorowym oraz w celu ułatwienia dojazdu wiernych zostanie
wzmocniona oferta Komunikacji Miejskiej w Krakowie – informuje Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu.

Komunikacja miejska będzie funkcjonować według
następującego porządku:
linia 8 – kursować będzie ze zwiększoną częstotliwością do 10 minut (w godz.
7:00 – 20:00);
linia 19 – zostanie zawieszona w godzinach 7:00 - 20:00 (w zamian, w tym
okresie kursować będzie linia specjalna 49);
linia 22 – kursować będzie z częstotliwością co 20 minut;
linia 42 – specjalna, dodatkowa linia tramwajowa kursująca na trasie: Borek
Fałęcki – Zakopiańska – Kapelanka – Dietla – Starowiślna – Westerplatte –
Lubicz – Mogilska – aleja Jana Pawła II – Bieńczycka – Andersa – Broniewskiego
– Piasta Kołodzieja – Os. Piastów; w godz. 7:00 – 20:00 z częstotliwością co
10 minut. Linia wykona także dodatkowy kurs w dniu 22.04 ok. godz. 23:00 z
os. Piastów oraz ok. 1:45 z Borku Fałęckiego w dniu 23.04;
linia 49 – specjalna, dodatkowa linia tramwajowa kursująca na trasie: Borek
Fałęcki – Zakopiańska – Wadowicka - Kalwaryjska - Limanowskiego - Na
Zjeździe - Starowiślna - Dietla - Grzegórzecka - al. Powstania Warszawskiego tunel tramwajowy - Pawia - Doktora Twardego – Krowodrza Górka; w godz.
7:00 – 20:00 z częstotliwością co 10 minut;
linia 104 – kursować będzie w godzinach 7:00 - 20:00 ze zwiększoną
częstotliwością co 10 minut. Do obsługi linii kierowany będzie tabor
stan;dardowy;
linia 133 – kursować będzie po zmienionej trasie z Łagiewnik do przystanku
„Fredry” bez zmian, następnie ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do
przystanku „Przykopy” i dalej po swojej stałej trasie do Bieżanowa Potrzask.
Przystanek „Turowicza” nie będzie obsługiwany, natomiast autobusy tej linii w
zamian zatrzymają się na przystanku „Millana”. Częstotliwość linii pozostanie
bez zmian. Do obsługi linii kierowany będzie tabor standardowy;
linia 135 - obsługiwana będzie przez tabor standardowy;
linie 144, 164, 173, 179, 184 - obsługiwane będą przez tabor
wielkopojemny;
linie 174 i 178 - będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, będą
obsługiwane przez tabor wielkopojemny;
linia 433 – specjalna, dodatkowa linia autobusowa kursująca na trasie:
Centrum JPII – Totus Tuus - Witosa – Nowosądecka – Piaski Nowe w godz. 7:00
– 20:00 z częstotliwością co 10 minut.
W przypadku utrudnień w kursowaniu linii autobusowych pod Centrum Jana Pawła II

linie 104, 135, 224 i 433 będą nawracać na rondzie (w rejonie skrzyżowania ulic Totus
Tuus i Św. Brata Alberta) przed wjazdem do Centrum JP II. W przypadku utrudnień
w kursowaniu linii autobusowych na ul. Fredry oraz ul. Do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia linie 104 i 133 kierowane będą przez ul. Połomskiego i Turowicza. W
niedzielę 23 kwietnia przystanek tramwajowy "Łagiewniki ZUS" będzie nieczynny.
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