Inwestycja PKP: ul. Armii Krajowej do niedzieli zamknięta
2017-09-01
Jeszcze do niedzieli 3 września, w związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie linii
kolejowej E-30, wyłączony jest ruch pojazdów pod wiaduktami kolejowymi na ul. Armii
Krajowej. Przypominamy, że od 16 sierpnia wyłączona z ruchu jest również pętla autobusowa
przy ul. Na Błonie.

W związku z inwestycją PKP PLK wprowadzone zostały
następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:
linia 120 – kursuje po trasie objazdowej: od Krowodrzy Górki do przystanku
„Katowicka” bez zmian, następnie ul. Katowicką, Zielony Most, Balicką do
Bronowic Małych. Przystanek końcowy „Bronowice Małe” zlokalizowany jest
na ul. Balickiej, na wysokości pętli tramwajowej. Przystanek początkowy
„Bronowice Małe” zlokalizowany jest również na wysokości pętli tramwajowej,
po północnej stronie ul. Balickiej (jest to przystanek przelotowy w kierunku
Bronowic Małych). Przystanek „Katowicka” w kierunku Bronowic Małych został
przeniesiony na ul. Katowicką. Przystanki „Rondo Ofiar Katynia” i „Bronowice
Wiadukt” w obu kierunkach są nieczynne. Częstotliwość kursowania pozostaje
bez zmian;
linie 172 i 572 – kursują na trasach zmienionych: od Alei Przyjaźni i
Kombinatu do Ronda Ofiar Katynia bez zmian, następnie ul. Jasnogórską i
Stawową do Chełmońskiego Pętli. Częstotliwość i godziny kursowania
pozostają bez zmian;
linie 173 i 501 – kursują na trasie zmienionej: od Nowego Bieżanowa
Południe i Bulwarowej do przystanku „Bronowice Wiadukt” bez zmian,
następnie ul. Balicką i Lindego do Bronowic Małych. Powrót ul. Na Błonie.
Na zmienionym odcinku trasy linie zatrzymują się na wszystkich
przystankach. Przystanek końcowy i początkowy „Bronowice Małe”
zlokalizowany został na ul. Na Błonie. Przystanek przelotowy „Bronowice
Małe” w obu kierunkach funkcjonuje na ul. Balickiej. Częstotliwość kursowania
linii pozostaje bez zmian;
linie 210, 230, 238, 248, 258, 268 i 278 – kursują po trasach
objazdowych: od końcówek zlokalizowanych poza Krakowem do Ronda Ofiar
Katynia bez zmian, następnie ul. Armii Krajowej, Wizjonerów do
tymczasowego przystanku końcowo-początkowego Bronowice Małe
Wizjonerów, zlokalizowanego na tejże ulicy, na wysokości przejścia
podziemnego pod torami kolejowymi. Powrót ul. Wizjonerów i Radzikowskiego
do Ronda Ofiar Katynia i dalej po swoich stałych trasach. Przystanki
„Bronowice Małe” i „Bronowice Wiadukt” dla powyższych linii są nieczynne.
Częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian;
linie 218 i 226 – w dalszym ciągu kursują po trasie obowiązującej od 16
sierpnia, w związku z remontem pętli autobusowej: od Kleszowa i Chrosny
Pętli bez zmian do skrzyżowania ulic Balickiej i Lindego, następnie ul. Lindego
i Na Błonie do przystanku końcowo-początkowego „Bronowice Małe”,
zlokalizowanego na ul. Na Błonie (to obecnie przystanek początkowy tych
linii). Przystanek „Lindego” w kierunku Bronowic Małych został przeniesiony

na ul. Lindego, natomiast przystanek „Giełda Balicka P+R” w tym samym
kierunku jest nieczynny;
linia 611 – od nocy z 25 na 26 sierpnia do nocy z 2 na 3 września kursuje na
trasie objazdowej: z Mistrzejowic do przystanku „Bronowice Wiadukt” po
obecnej trasie, następnie ul. Balicką, Zielony Most, Katowicką,
Radzikowskiego do Ronda Ofiar Katynia, gdzie wraca na stałą trasę do
Chełmońskiego Pętli. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
linia 772 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Azory – Weissa,
Conrada, Radzikowskiego, Katowicka, Zielony Most, Balicka, zjazd łącznicą do
al. Armii Krajowej w kierunku Ronda Ofiar Katynia – Bronowice Wiadukt.
Powrót do ul. Balickiej łącznicą po jej północnej stronie i dalej po tej samej
trasie.
Linia zatrzymuje się na następujących przystankach: „Azory", „Conrada",
„Rondo Ofiar Katynia", „Katowicka", „Bronowice Małe" (w obu kierunkach na
ul. Balickiej, w kierunku Bronowic Wiaduktu na obecnym przystanku
technicznym), „Bronowice Wiadukt" (przystanek końcowo-początkowy na al.
Armii Krajowej, na jezdni w kierunku Ronda Ofiar Katynia). Linia kursuje z
częstotliwością: co 8 minut w dni powszednie oraz co 10 minut w soboty i dni
świąteczne.

Schemat dojścia pieszego z zespołu przystanków „Bronowice
Wiadukt" do końcówki „Bronowice Małe Wizjonerów":

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
bilety okresowe wykupione na linie 120, 172, 173, 210, 230, 238, 248, 258,
268, 278, 501 i 572 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych
linii oraz na całej trasie linii zastępczej 772.
Ponadto:
bilety okresowe wykupione na linię 172 zachowują ważność:
na trasie linii 4 na odcinku Plac Centralny im. R. Reagana – Bronowice Małe;
na trasie linii 139 na odcinku Aleja Róż – Lindego;
na trasie linii 501 na odcinku Aleja Róż – Bronowice Małe.
bilety okresowe wykupione na linię 173 zachowują ważność:
na
na
na
na

całej trasie linii 3;
trasie linii 18 na odcinku Krowodrza Górka – Centrum Kongresowe ICE;
trasie linii 144 na odcinku Makowskiego – Prokocim Szpital;
całej trasie linii 168.

bilety okresowe wykupione na linię 501 zachowują ważność:
na całej trasie linii 172 i 572.
bilety okresowe wykupione na linię 572 zachowują ważność:
na trasie linii 4 na odcinku Kombinat – Bronowice Małe;
na trasie linii 139 na odcinku Kombinat – Bronowice Małe;
na trasie linii 501 na odcinku Bulwarowa – Bronowice Małe.
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