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17 listopada rozpoczął się remont torowiska na alei Solidarności. Prace są prowadzone na
odcinku między skrzyżowaniem z ul. Bulwarową a skrzyżowaniem przy kombinacie.

Na czas remontu wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu tramwaju. Zmieniła się
trasa linii nr 22, która została skierowana do pętli przy kopcu Wandy. Na torowisku
wykonane będą następujące prace naprawcze: demontaż szyn i podkładów wraz z
akcesoriami; montaż podkładów drewnianych wraz z węzłami kotwiącymi; montaż
szyn; wykonanie spawanych połączeń szynowych. W ramach robót zaplanowano
również szlifowanie i podbijanie torowiska. Po zakończeniu prac przejazd pasażerów
będzie bardziej komfortowy, a tramwaje będę poruszać się po torowisku z
odpowiednią prędkością.
Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, odtworzy oznakowanie
nawierzchniowe poziome na obszarze objętym pracami. Zlikwiduje zastępczą
organizację ruchu i wprowadzi docelową. Zakończenie prac planowane jest 20
grudnia br.
Torowisko wzdłuż al. Solidarności przewidziane jest do modernizacji w 2019 roku, w
ramach projektu „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, współfinansowanego ze środków UE. Wtedy to przebudowane
zostanie torowisko tramwajowe w al. Solidarności wraz z układem drogowym na
odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej.

W związku z tym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
linie 4 i 44 - przypominamy, że zostały zawieszone w związku z przebudową
ciągu Królewska - Podchorążych - Bronowicka. W zamian kursuje linia 73;
linia 21 - zostanie zawieszona;
linia 22 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki - ... Plac Centralny im. R. Reagana - al. Jana Pawła II - Ptaszyckiego - Ujastek
Mogilski - Ujastek - Łowińskiego - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie.
Przystanki „Kopiec Wandy n/ż” będą zlokalizowane tylko na ul. Ujastek
Mogilski, przy schodach prowadzących na kopiec. Częstotliwość kursowania
pozostanie bez zmian;
linia 71 - zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie: Os. Piastów - Piasta
Kołodzieja - Mikołajczyka - Broniewskiego - al. Andersa - Kocmyrzowska Łowińskiego - Ujastek - Ujastek Mogilski - Kopiec Wandy. Przystanki końcowy i
początkowy „Kopiec Wandy” będą zlokalizowane na ul. Ujastek Mogilski, przy
schodach prowadzących na kopiec. Linia kursować będzie tylko w dni
powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 15 minut;
linia 73 - zastępcza linia tramwajowa będzie kursować po trasie czasowo

zmienionej: Nowy Bieżanów P+R - ... - Plac Centralny im. R. Reagana - al.
Andersa - Broniewskiego - Mikołajczyka - Piasta Kołodzieja - Os. Piastów.
Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. W dni powszednie w
godzinach szczytu co drugi kurs będzie realizowany na trasie skróconej: Nowy
Bieżanów P+R - Rondo Hipokratesa;
linia 172 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Bronowice Małe ... - al. Andersa - Plac Centralny im. R. Reagana - al. Solidarności - Kombinat.
Bez obsługi pozostanie przystanek „Aleja Róż”. Na zmienionym odcinku trasy
linia będzie obsługiwać przystanek „Plac Centralny im. R. Reagana”.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie 4, 21, 22, 172 zachowują ważność we
wszystkich pojazdach na trasach stałych i objazdowych tych linii. Ponadto:
Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:
na trasie linii 1 i 5 na odcinku Rondo Czyżyńskie - Rondo Kocmyrzowskie im.
Ks. Gorzelanego - Wzgórza Krzesławickie;
na trasie linii 22 na odcinku Rondo Czyżyńskie - Kopiec Wandy - Kombinat Wzgórza Krzesławickie;
na trasie linii 73 na odcinku Filharmonia - Rondo Kocmyrzowskie im. Ks.
Gorzelanego;
we wszystkich autobusach na odcinku Os. Zgody - Kombinat i Plac Centralny
im. R. Reagana - Kombinat;
w dalszym ciągu pozostają ważne wszystkie zasady wyznaczone w związku z
przebudową ciągu Królewska - Podchorążych - Bronowicka (z wyjątkiem
zapisu dotyczącego linii 73, który ulega zmianie, jak podano wyżej).
Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:
na trasie linii 22 na odcinku Plac Centralny im. R. Reagana - Wiadukty;
na trasie linii 71 na całej trasie przejazdu;
we wszystkich autobusach na odcinku Os. Zgody - Kombinat i Plac Centralny
im. R. Reagana - Kombinat;
na trasie linii 123 na odcinku Dunikowskiego – Struga
na trasie linii 163 i 193 na odcinku Os. Piastów - Bulwarowa.
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