
Autobusy i tramwaje w Święto Miłosierdzia Bożego 
  

W niedzielę, 28 kwietnia 2019 roku 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 do Łagiewnik, zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu 

Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 

  

Linie tramwajowe: 

 nr 8 – w dalszym ciągu jest zawieszona w związku z przebudową ul. Królewskiej. 

 nr 10 i 19 – zostaną zawieszone w godz. ok. 7.00-20.00 (w zamian kursować będą 

linie specjalne nr 40 i 49), 

 nr 22 i 78 – kursować będą z częstotliwością co 20 minut. 

 nr 40 – specjalna linia tramwajowa kursująca na trasie: Borek Fałęcki – ul. 

Zakopiańska, ul.  Wadowicka, ul. Kalwaryjska, ul. Limanowskiego, ul. Na Zjeździe, 

ul. Starowiślna, ul. Grzegórzecka,  al. Powstania Warszawskiego, ul. Mogilska, al. 

Jana Pawła II, ul. Ptaszyckiego, ul. Igołomska – Pleszów. 

Linia kursować będzie w godzinach 7.00-20.00 z częstotliwością co 20 minut. 

 nr 42 – specjalna linia tramwajowa kursująca na trasie: Borek Fałęcki – ul. 

Zakopiańska, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Starowiślna, 

ul. Westerplatte, ul. Lubicz, ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, ul. Bieńczycka, 

al. Andersa, ul. Broniewskiego, ul. Mikołajczyka, ul. Piasta Kołodzieja – Os. Piastów. 

Linia kursować będzie w godz. 7.00-20.00 z częstotliwością co 20 minut. Linia 

wykona dodatkowo parę kursów w nocy z 27 na 28 kwietnia celem obsługi nocnej 

mszy (Początek kursu ok. godz. 22.45 z Os. Piastów oraz ok. godz. 1.45 z Borku 

Fałęckiego). 

 nr 48 – specjalna linia tramwajowa kursująca na trasie: Borek Fałęcki – ul. 

Zakopiańska, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Starowiślna, 

ul. Westerplatte, ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Podwale, ul. Piłsudskiego, al. 3 

Maja – Cichy Kącik. 

Linia kursować będzie w godz. 7.00-20.00 z częstotliwością co 20 minut. 

 nr 49 - specjalna linia tramwajowa kursująca na trasie: Borek Fałęcki – 

ul.Zakopiańska, ul. Wadowicka, ul. Kalwaryjska, ul. Na Zjeździe, ul. Starowiślna, ul. 

Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, tunel, ul. Doktora Twardego –

 Krowodrza Górka. 

Linia kursować będzie w godz. 7.00-20.00 z częstotliwością co 20 minut. 

 nr 72 – zastępcza linia tramwajowa uruchomiona w związku z PZU Cracovia 

Maratonem i planowanym wyłączeniem ruchu tramwajowego na odcinku Dąbie – 

Rondo Czyżyńskie, kursująca na trasie: Borek Fałęcki – ul. Zakopiańska, ul. Brożka, 

ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Pokoju – Dąbie. 

Linia kursować będzie w godz. 7.00-16.00 z częstotliwością co 20 minut. 

 

 



Linie autobusowe: 

 nr 133 i 224 – w związku z budową Trasy Łagiewnickiej będą kursować po obecnych 

trasach czasowo zmienionych (bez dodatkowych zmian). 

 nr 135 – w dalszym ciągu jest zawieszona w związku z przebudową ul. 

Krzyżańskiego. 

 nr 144, 164, 173, 174, 178/478, 184/484 - będą obsługiwane taborem o większej 

pojemności. 

 nr 433 – specjalna linia autobusowa kursująca na trasie: Łagiewniki – ul. Tischnera, 

ul. Fredry, ul. Połomskiego, ul. Turowicza, ul. św. Brata Alberta, ul. Totus Tuus –

 Centrum Jana Pawła II – ul. Totus Tuus, ul. św. Brata Alberta, ul. Herberta, ul. 

Bujaka, ul. Halszki, ul. Witosa, ul. Nowosądecka – Piaski Nowe. 

Powrót: Piaski Nowe – ul.Nowosądecka, ul. Witosa, ul. Halszki, ul. Bujaka, 

ul.Herberta, ul. św. Brata Alberta, ul. Totus Tuus – Centrum Jana Pawła II – ul. 

Totus Tuus, ul. św. Brata Alberta, ul. Herberta, ul. Turowicza, ul. Połomskiego, ul. 

Fredry, ul. Tischnera – Łagiewniki. 

Linia kursować będzie w godz. 7.00-20.00 z częstotliwością co 15 minut. 

 nr 735 – w związku z budową Trasy Łagiewnickiej linia będzie kursować po obecnej 

trasie (bez dodatkowych zmian). 

W przypadku utrudnień w kursowaniu linii autobusowych pod Centrum Jana Pawła 

II linia nr 224 może zostać skrócona do ronda w rejonie skrzyżowania ulic Totus Tuus i św. 

Brata Alberta. Linie nr 433 i 735 w takiej sytuacji nie będą wykonywać wjazdów 

pod Centrum Jana Pawła II (autobusy będą odczekiwać na kolejnym przystanku, aby z 

następnych przystanków nie odjeżdżać przed czasem rozkładowym). W przypadku utrudnień 

w kursowaniu linii autobusowych ulicą Fredry linie nr 133, 433 i 735 będą kierowane przez 

ulicę Turowicza, z pominięciem ulic Fredry i Połomskiego. 

Z powodu prowadzonej budowy Trasy Łagiewnickiej zostaną wprowadzone następujące 

zmiany w funkcjonowaniu przystanków tramwajowych: 

 przystanek „Sanktuarium Bożego Miłosierdzia” w obu kierunkach pozostaje 

nieczynny; 

 w obu kierunkach będzie funkcjonować przystanek „Łagiewniki ZUS”, który będzie 

podstawowym przystankiem służącym do obsługi pielgrzymów. 
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