Remont torowiska na ul. Wielickiej w stronę Kurdwanowa
2017-10-19
Do wtorku, 24 października do ok. 4.00, w związku z remontem torowiska na skrzyżowaniu
ulic Wielickiej i Nowosądeckiej, został wyłączony ruch tramwajowy na odcinku
Bieżanowska-Kurdwanów.

W tym czasie zostały wprowadzone zastępujące zmiany w
funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
linie 6 i 50 - od Salwatora (6) i Krowodrzy Górki (50) do przystanku
"Bieżanowska" będą kursować po stałych trasach, a następnie ul. Wielicką do
pętli Prokocim. Częstotliwości kursowania pozostaną bez zmian;
linia 24 - od Bronowic Małych do przystanku "Bieżanowska" będzie kursować
po stałej trasie, a następnie ul. Wielicką, Teligi i Ćwiklińskiej do Nowego
Bieżanowa. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
linie 204, 224 i 244 - w kierunku ul. Nowosądeckiej kursować będą od
Wieliczki Kampus do przystanku "Wlotowa" bez zmian, następnie ul. Wielicką,
Wolską, Na Kozłówce do ul. Nowosądeckiej i dalej po swoich stałych trasach.
Przystanek "Bieżanowska" w tym kierunku zostanie przeniesiony na ul.
Wolską (po skręcie z ul. Wielickiej);
linia czasowa 750 – zostanie uruchomiona na trasie: Bieżanowska – Wielicka –
Wolska – Na Kozłówce – Nowosądecka – Witosa – Kurdwanów.
Powrót: Kurdwanów – Witosa – Nowosądecka – Bieżanowska. Autobusy linii
750 zatrzymywać się będą na następujących przystankach: "Bieżanowska"
(przystanek końcowy na ul. Nowosądeckiej, początkowy na ul. Wielickiej - w
kierunku Prokocimia Szpital), "Dauna", "Piaski Nowe", "Nowosądecka",
"Witosa", "Kurdwanów" (przystanek końcowy na ul. Witosa w kierunku ul.
Herberta, przystanek początkowy na ul. Witosa w kierunku ul. Wielickiej).
Linia 750 kursować będzie z następującą częstotliwością:
w dni powszednie w godzinach: 6:00 - 9:00 i 14:00 - 19:00 co 3 minuty;
w dni powszednie w godzinach: 5:00 - 6:00, 9:00 - 14:00 i 19:00 - 21:00 co 5
minut;
w dni powszednie w godzinach do 5:00 i po 21:00 co 10 minut;
w dni wolne w godzinach: 9:00 - 20:00 co 5 minut;
w soboty w godzinach: 6:00 - 9:00 co 7,5 minuty;
w dni wolne w pozostałych godzinach co 10 minut;
linia nocna 904 – w kierunku Prądnika Białego kursować będzie do przystanku
„Dauna” bez zmian, następnie ul. Na Kozłówce, Wlotową, Wielicką do
przystanku „Bieżanowska” i dalej po swojej dotychczasowej trasie. Przystanek
„Bieżanowska” w kierunku Prądnika Białego przeniesiony zostanie na ul.
Wielicką.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie 6, 24, 50, 204, 224 i 244 zachowują ważność na

stałych i zmienionych trasach tych linii, a ponadto:
Bilety okresowe wykupione na linię 6 zachowują ważność:
na całej trasie linii 750;
we wszystkich autobusach na odcinku Kurdwanów / Nowosądecka / Bieżanowska –
Konopnickiej – Jubilat;
na trasie linii 174 na odcinku Kurdwanów – Powstańców Wielkopolskich;
na trasie linii 184/484 na odcinku Kurdwanów – Stradom.
Bilety okresowe wykupione na linię 13 zachowują ważność:
na trasie linii 24 na odcinku Nowy Bieżanów - Bronowice.
Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:
na całej trasie linii 13;
na trasie linii 50 na odcinku Bieżanowska – Dworzec Główny Tunel (zasada ta
funkcjonuje w związku ze zmianą trasy w rejonie ul. Basztowej);
na całej trasie linii 750;
we wszystkich autobusach na odcinku Kurdwanów/Nowosądecka/Bieżanowska –
Konopnickiej – Plac Inwalidów/Biprostal/Bronowice Wiadukt;
na trasie linii 174 na odcinku Kurdwanów - Powstańców Wielkopolskich;
na trasie linii 184/484 na odcinku Kurdwanów – Starowiślna.
Bilety okresowe wykupione na linię 50 zachowują ważność:
na całej trasie linii 750;
na trasie linii 174 na odcinku Kurdwanów - Kuklińskiego;
na trasie linii 184/484 na odcinku Kurdwanów – Rondo Mogilskie.
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