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 W związku z pracami torowymi w al. Wojska Polskiego w rejonie przebudowywanego 
węzła Łękno w dniach 12–13 września wstrzymany zostaje ruch tramwajowy od zajezdni Pogodno do 
pl. Gałczyńskiego. Wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. 
W najbliższy weekend wprowadzona zostanie kolejna faza czasowej organizacji ruchu. Etap ten 

będzie polegał na poprowadzeniu ruchu tramwajowego na fragmencie wiaduktu. Prace związane z 

przełożeniem ruchu tramwajowego zaplanowane są od godz. 23 w piątek 11 września i potrwają do 4 

rano w poniedziałek 14 września. Praca polegać będzie na zamienieniu obu rozjazdów torowych i 

puszczeniu tramwaju na nowy tor. Jednocześnie wykonawca będzie przebudowywał sieć trakcyjną w 

niezbędnym zakresie. W tym czasie tramwaje nie będą kursowały. W tym rejonie trwają także roboty 

budowlane przy budowie linii kolejowej nr 406, budowie wiaduktów kolejowych i drogowych oraz 

roboty drogowe między innymi na ul. Zalewskiego. 

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU 

W związku z pracami torowymi w al. Wojska Polskiego w rejonie przebudowywanego węzła Łękno w 

dniach 12–13 września wstrzymany zostaje ruch tramwajowy od zajezdni Pogodno do 

pl. Gałczyńskiego. Wprowadzone zostają następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji 

miejskiej: 

 Linia 1 kursować będzie na trasie jednokierunkowej Potulicka – plac Rodła – plac 

Gałczyńskiego – Turzyn – Potulicka według specjalnego rozkładu jazdy. 

 Linia 9 kursować będzie na trasie jednokierunkowej Potulicka – Turzyn – plac Gałczyńskiego 

– plac Rodła – Potulicka według specjalnego rozkładu jazdy. 

 Autobusowa linia zastępcza 809 zostaje wydłużona do pl. Gałczyńskiego. Linia kursować 

będzie ulicami: Skargi – Wawrzyniaka (powrót: Skargi) – al. Wojska Polskiego – Zegadłowicza 

– Kąpieliskowa, obsługując dodatkowo przystanki: 

– Rondo Olszewskiego (nr 31331), 

– Zajezdnia Pogodno (nr 31213, 31216), 

– Unii Lubelskiej (nr 31113, 31131), 

– Wincentego Pola (nr 31011), 

– Bogumiły (nr 30811, 30814), 

– Plac Gałczyńskiego (nr 12121) – przystanek końcowy. 

Linia 809 kursować będzie z częstotliwością: 

w dniu 12.09.2020: 

– w godz. 9–18:30 co 12 minut, 

– w godz. 5–9 oraz 18:30–23 co 20 minut; 



w dniu 13.09.2020: 

– w godz. 11–18 co 20 minut, 

– w godz. 5–11 oraz 18–23 co 24 minuty. 

Prosimy pasażerów korzystających z pierwszych i ostatnich kursów o uwagę, ponieważ brygady z 

zajezdni Pogodno będą realizowały dojazdy i zjazdy zmienionymi trasami. 

 


