
 

 

Kolejne zmiany związane z torową rewolucją 

opublikowano: 10.12.2021 14:42 

 

Przebudowa torowisk nabiera rozpędu. Kolejne działania będą 

wpływały na siebie bezpośrednio, a to oznacza duże nowości w 

siatce połączeń oraz zmiany dla kierowców. Już w sobotę 18 

grudnia rozpoczną się roboty w nowych miejscach i wprowadzone 

zostaną czasowe organizacje ruchu. Prosimy o dokładne 

planowanie podróży, niezależnie od wybranego środka lokomocji. 

SZAFERA 

Po nowym torowisku w kierunku pętli na Szafera pojadą dwie linie tramwajowe: 

 Tramwaje linii 1 będą kursować na trasie Osiedle Zawadzkiego (peron wewnętrzny, 

przystanek nr 37614) – al. Wojska Polskiego – al. Piastów – Pomorzany (peron środkowy), z 

częstotliwością co 12 minut w dni powszednie i soboty, w pozostałe dni bez zmian. 

 Tramwaje linii 3 będą kursować na trasie Osiedle Zawadzkiego (peron drugi od wewnątrz, 

przystanek nr 37613) – Arkońska – Kołłątaja. Przystanek początkowy „Kołłątaja” (nr 12702) 

zlokalizowany będzie w ciągu ul. Kołłątaja na wysokości pętli autobusowej. 

  

CENTRUM 

W ramach tego etapu w dalszym ciągu wykonywane będą prace związane z przebudową układu 

drogowego i torowego: 

 wzdłuż al. Wyzwolenia od placu Żołnierza Polskiego do placu Rodła 

 wzdłuż ul. Piłsudskiego od placu Rodła do Matejki 

 rozpoczną się roboty torowe na odcinku al. Wyzwolenia od placu Rodła do placu Witosa oraz 

na odcinku ul. Piłsudskiego pomiędzy ulicą Mazurską i placem Rodła 

 W dalszym ciągu pozostanie zamknięta ul. Piłsudskiego pomiędzy placem Rodła i Matejki. 

Zamknięty pozostanie także południowy przejazd na placu Rodła. 

Wprowadzone zostaną następujące zmiany: 

 Otwarta dla ruchu zostanie zachodnia jezdnia ulicy Matejki w związku z tym możliwy będzie 

ponownie przejazd w obydwu kierunkach ulicą Matejki. Zlikwidowany w związku z tym 

zostanie tymczasowy przejazd przez torowisko na wysokości parkingowca ZUS 

 Wstrzymany zostanie ruch tramwajów w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku pomiędzy placem 

Rodła i Rondem Giedroycia i w ciągu ul. Piłsudskiego pomiędzy placem Rodła i placem 

Szarych Szeregów 

 Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Piłsudskiego pomiędzy ulicą Mazurską i Place 

Rodła 

 Zamknięta dla ruchu zostanie zachodnia jezdnia al. Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniem z 

ul. Rayskiego i skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką. W związku z tym ruch pojazdów odbywać 

się będzie w obydwu kierunkach wschodnią jezdnią al. Wyzwolenia. Przejazd na jezdnię 

wschodnią odbywać się będzie na skrzyżowaniu Wyzwolenia – Rayskiego a powrót na jezdnię 

zachodnią poprzez tymczasowy przejazd przez torowisko na wysokości skrzyżowanie 

Wyzwolenia – Mazowiecka 

 wyłączone zostaną sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach plac Rodła i Wyzwolenia – 

Borysza (wjazd do Galaxy) 

 Dodatkowo z uwagi na zorganizowanie tymczasowego przystanku końcowego dla linii 

tramwajowej nr 3 na rondzie Giedroycia i z uwagi na konieczność manewrowania składów 

tramwajowych na rondzie, na wlotach al. Wyzwolenia od strony Centrum oraz na wlocie ul. 

Kołłątaja wykonana zostanie tymczasowa wzbudzana sygnalizacja świetlna. Ze względu na 

nietypowy sposób poruszania się tramwajów (składy poruszać się będą na tych wlotach 

przodem i tyłem) prosimy kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie. 

  

KOLUMBA 

W ramach etapów wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego: 

 wzdłuż ul. Smolańskiej od wjazdu na teren sklepu NETTO do zjazdu na drogę wewnętrzną na 

dz. nr 21/4, 

 wzdłuż ul. Nabrzeże Wieleckie od ul. Wyszyńskiego do ul. Nowej i Kolumba. 

 Wzdłuż ul. Dworcowej od ul. Nabrzeże Wieleckie do ul. Św. Ducha 

Podczas wykonywania tego etapu prac utrzymany będzie ruch tramwajowy. 

Planuje się wprowadzenie następujących zmian - pętla Pomorzany: 

 Całkowite zamknięcie przejazdu odcinkiem ul. Smolańskiej od wjazdu na teren sklepu NETTO 

do wjazdu na drogę wewnętrzną na tyłach budynku Smolańska 3. 

Planuje się wprowadzenie następujących zmian - (Nab. Wieleckie, Dworcowa): 

 Całkowite zamknięcie dla ruchu ul. Nabrzeże Wieleckie od ul. Wyszyńskiego do ul. Nowej i 

Kolumba. Zamknięcie tzw. „Ucha Sternickiego”. Od strony ul. Wyszyńskiego możliwość jazdy 

tylko na wprost w ul. Energetyków, ulicą Nabrzeże Wieleckie od strony Trasy Zamkowej 

możliwość jazdy z prawego pasa w prawo, z lewego w lewo, a pas środkowy wyłączony z 

ruchu. 

 Całkowite zamknięcie dla ruchu ul. Dworcowej na odcinku od ul. Nabrzeże Wieleckie do ul. 

Św. Ducha 

Wytyczenie objazdów: 

 dla jadących od Mostu Długiego do Dworca PKP i ul. Kolumba trasą Wyszyńskiego - Brama 

Portowa - pl. Zwycięstwa – Brama Portowa  – Dworcowa – Nowa 

 dla jadących od ul. Kolumba do ul. Energetyków trasą Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – 

Energetyków 



KOMUNIKACJA MIEJSKA 

   1.     Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – rondo 

Giedroycia oraz na ulicach Nowej i Dworcowej. 

   2.     Tramwaje linii 1 będą kursować na trasie Osiedle Zawadzkiego (peron wewnętrzny, przystanek 

nr 37614) – al. Wojska Polskiego – al. Piastów – Pomorzany (peron środkowy), z częstotliwością co 

12 minut w dni powszednie i soboty, w pozostałe dni bez zmian. 

   3.     Tramwaje linii 3 będą kursować na trasie Osiedle Zawadzkiego (peron drugi od wewnątrz, 

przystanek nr 37613) – Arkońska – Kołłątaja. Przystanek początkowy „Kołłątaja” (nr 12702) 

zlokalizowany będzie w ciągu ul. Kołłątaja na wysokości pętli autobusowej. 

   4.     Tramwaje linii 5 będą kursować na trasie Krzekowo – Krzywoustego – pl. Hołdu Pruskiego – 

Matejki – Stocznia Szczecińska / Ludowa. 

   5.     Kursy tramwajów linii 8 dotychczas wykonywane na trasie skróconej do pętli „Dworcowa” będą 

realizowane do pętli „Potulicka”. 

   6.     Tramwaje linii 11 będą kursować na dotychczasowej trasie według zmienionego rozkładu jazdy. 

Na pętli „Pomorzany” linia będzie zatrzymywać się na peronie wewnętrznym. 

   7.     Tramwaje linii 12 będą kursować na trasie Głębokie (peron środkowy) – al. Wojska Polskiego – 

pl. Gałczyńskiego – Jagiellońska – al. Piastów – Pomorzany (peron środkowy), tylko w dni 

powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 12 minut, według specjalnego rozkładu jazdy. 

   8.     Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii 812 w relacji Kołłątaja – rondo 

Giedroycia (powrót: Lubomirskiego – Staszica) – al. Wyzwolenia – al. Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki 

(powrót: Mazurska – Bałuki – Kaszubska) – Piłsudskiego – pl. Szarych Szeregów – al. Piastów 

(powrót: Pułaskiego – Sikorskiego) – Plac Kościuszki. Na trasie uruchomione zostaną przystanki: 

 Kołłątaja (nr 12721) – przystanek końcowy i początkowy, zlokalizowany w ciągu ul. Staszica 

przed rondem Giedroycia, 

 Kołłątaja (nr 12733) – w kierunku pl. Kościuszki, zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za 

rondem Giedroycia, 

 Odzieżowa (nr 12811 i 12812), 

 Rayskiego (nr 12911 i 12914), 

 Plac Rodła (nr 11513) – w kierunku pl. Kościuszki, zlokalizowany na wschodniej jezdni al. 

Wyzwolenia („pod prąd”) przed pl. Rodła, na wysokości przystanku tramwajowego, 

 Plac Rodła (nr 11530) – w kierunku Kołłątaja, zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przy 

salonie Orange, 

 Plac Żołnierza Polskiego (nr 11311 i 11314), 

 Plac Lotników (nr 17831 i 17851), 

 Mazurska (nr 18811) – w kierunku Kołłątaja, zlokalizowany w ciągu ul. Piłsudskiego przed 

skrzyżowaniem z ul. Mazurską, 

 Plac Grunwaldzki (nr 11623 i 11631), 

 Plac Szarych Szeregów (nr 11712 i 11713) – zlokalizowane na torowisku tramwajowym, 

 Piastów (nr 11833 i 11831), 

 Plac Kościuszki (nr 10411) – w kierunku pl. Kościuszki, zlokalizowany w ciągu al. Piastów przy 

restauracji KFC, 

 Plac Kościuszki (nr 10413) – w kierunku Kołłątaja zlokalizowany w ciągu al. Piastów 

naprzeciwko przystanku tramwajowego, 

 Plac Kościuszki (nr 10440) w kierunku Kołłątaja zlokalizowany w ciągu ul. Sikorskiego przed 

pl. Kościuszki, 

 Plac Kościuszki (nr 10435) – przystanek końcowy i początkowy wspólny z liniami 61, 62, 81, 

83, 523 i 524. 

Kursy wykonywane będą z częstotliwością: 

w dni powszednie: do godz. 6 co 7–8 minut, w godz. 6–9 i 14–17 co 4 minuty, w godz. 9–14 i 17–20 

co 6 minut, po godz. 20 co 10 minut, 

w soboty do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 6 minut, 

w dni świąteczne co 10 minut, 

w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie do godz. 11 i po godz. 18 co 12 minut, w pozostałym 

okresie co 10 minut. 

 

   9.     Autobusy linii 87 w kierunku Podbórza od przystanku „Brama Portowa” kursować będą przez al. 

Niepodległości, pl. Lotników, al. Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki, al. Jana Pawła II i ul. Felczaka do 

przystanku „Odrowąża” i dalej bez zmian. Na zmienionej trasie uruchomione zostaną przystanki: 

„Brama Portowa” (przy restauracji KFC – nr 10814), „Plac Żołnierza Polskiego” (w ciągu al. 

Niepodległości przed pl. Żołnierza Polskiego – nr 11330), „Plac Lotników” (na pl. Lotników – nr 

17831), „Plac Grunwaldzki” (w ciągu al. Jana Pawła II za pl. Grunwaldzki – nr 11622), „Urząd Miasta” 

(w ciągu al. Jana Pawła II przed skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską – nr 12592). Nieczynne będą 

przystanki: „Brama Portowa” (na torowisku tramwajowym), „Plac Zwycięstwa”, „Plac Zgody”, „Plac 

Szarych Szeregów”, „Felczaka” i „Urząd Miasta” (w ciągu ul. Felczaka). 

10.     Autobusy linii 87 w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od przystanku „Wąska Floating 

Arena” kursować będą przez ul. Wąską, ul. Wielkopolską, ul. Śląską, pl. Grunwaldzki, ul. Piłsudskiego, 

ul. Mazurską, pl. Lotników, ul. Kaszubską, ul. Bałuki, al. Niepodległości do przystanku „Brama Portowa” 

i dalej bez zmian. Na zmienionej trasie uruchomione zostaną przystanki: „Wąska” (w ciągu ul. Wąskiej 

za skrzyżowaniem z ul. Niedziałkowskiego – nr 18611), „Śląska” (w ciągu ul. Śląskiej za 

skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską – nr 18722), „Plac Grunwaldzki” (na pl. Grunwaldzkim – nr 11631), 

„Mazurska” (w ciągu ul. Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z ul. Mazurską – nr 18811), „Plac 

Lotników” (na pl. Lotników – nr 17851). Nieczynne będą przystanki: „Felczaka”, „Plac Szarych 

Szeregów”, „Plac Zgody” i „Plac Zwycięstwa”. 

11.     Na pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” nastąpi zamiana lokalizacji przystanków linii 61 i 87. 

Autobusy linii 61 zatrzymywać się będą w zatoce bliższej ul. 3 Maja (nr 22921), natomiast autobusy 

linii 87 zatrzymywać się będą w zatoce bliższej ul. Nowej (nr 22922). 

12.     Autobusy linii 51, 78, 92, 99 i 87 (kursy skrócone do Kołłątaja) w obu kierunkach kursować będą 

ulicami Kołłątaja i Orzeszkowej, z pominięciem przystanków „Krasińskiego”. Dla obu kierunków 

obowiązywać będą przystanki „Niemcewicza” i „Orzeszkowej”. 

13.     Autobusy linii 87 i B w kierunku Podbórza i Osiedla Arkońskiego od ronda Giedroycia kursować 

będą ulicami Kołłątaja i Orzeszkowej, z pominięciem przystanku „Krasińskiego”. Obowiązywać będą 

przystanki „Niemcewicza” (linie 87 i B) i „Orzeszkowej” (linia 87). 



14.     Ze względu na postój autobusów linii 812 w zatoce przystankowej, przystanek „Kołłątaja” dla 

linii 53, 60, 67, 87 i B w kierunku Pomorzan, Cukrowej, Karola Miarki, Podbórza i Osiedla Arkońskiego 

przesunięty zostanie o ok. 50 m bliżej ronda Giedroycia. 

15.     Autobusy linii C i 529 od pl. Żołnierza Polskiego kursować będą przez al. Wyzwolenia, 

ul. Mazowiecką, pl. Hołdu Pruskiego do pl. Żołnierza Polskiego i dalej bez zmian. Przystanek końcowy 

zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia przy delikatesach (nr 11532). Dla linii 529 nieczynny 

będzie przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” w kierunku Krzekowa/Jaworowej. 

16.     Dla linii B i C likwidacji ulegnie przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” w kierunku pl. Rodła. 

17.     Autobusy linii 58, 59, 812, B, 522, 530 i 532 od skrzyżowania al. Wyzwolenia/ul. Malczewskiego 

do skrzyżowania al. Wyzwolenia/ul. Mazowiecka w kierunku pl. Żołnierza Polskiego kursować będą 

wschodnią jezdnią al. Wyzwolenia („pod prąd”). Tymczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11513) 

zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, na wysokości przystanku 

tramwajowego. 

18.     Autobusy linii 68, 101 i 107 od przystanku „Matejki” kursować będą przez ul. Matejki, pl. Hołdu 

Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego do swoich obecnych przystanków końcowych w ciągu al. 

Wyzwolenia. Powrót odbywać się będzie jak dotychczas. Dla tego kierunku nie będą obowiązywać 

dotychczasowe przystanki „Plac Rodła” i „Plac Żołnierza Polskiego”. W zamian uruchomiony zostanie 

przystanek „Filharmonia” (w ciągu ul. Matejki na wysokości przystanku tramwajowego – nr 11410) 

oraz „Plac Żołnierza Polskiego” (w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Żołnierza Polskiego – nr 11314). 

19.     Autobusy linii 86 od pl. Lotników kursować będą przez ul. Mazurską i ul. Mazowiecką 

do przystanku końcowego „Plac Rodła” zlokalizowanego w ciągu ul. Mazowieckiej przed 

skrzyżowaniem z al. Wyzwolenia (nr 11551). Powrót od al. Wyzwolenia odbywać się będzie jak 

dotychczas. 

20.     Autobusy linii 70 w kierunku Urzędu Miasta kursować będą od przystanku „Dworzec Główny” 

przez ul. Nową, ul. Dworcową, al. Niepodległości, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. 

Małopolską, ul. Starzyńskiego, ul. Szczerbcową, ul. Wały Chrobrego, ul. Jarowita, ul. Małopolską, pl. 

Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Lotników do przystanku „Plac Grunwaldzki” i dalej bez 

zmian. Na zmienionej trasie uruchomione zostaną przystanki: „Plac Tobrucki” (nr 22612), „Brama 

Portowa” (przy restauracji KFC – nr 10814), „Plac Żołnierza Polskiego” (w ciągu al. Niepodległości 

przed pl. Żołnierza Polskiego – nr 11330), „Starzyńskiego” (w kierunku ul. Zygmunta Starego, nr 

13912), „Teatr Współczesny” (nr 13811), „Jarowita” (nr 17111) i „Plac Lotników” (nr 17831). Nieczynne 

będą przystanki: „Dworcowa”, „Wyszyńskiego”, „Admiralska”, „Urząd Wojewódzki”, „Starzyńskiego” (w 

kierunku ul. Małopolskiej) i „Plac Rodła”. 

21.     Autobusy linii 70 w kierunku Dworca Głównego/Kamieńca/Pargowa kursować będą 

od przystanku „Plac Grunwaldzki” przez ul. Piłsudskiego, ul. Mazurską, pl. Lotników, ul. Kaszubską, ul. 

Bałuki, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Małopolską, ul. Starzyńskiego, ul. Szczerbcową, 

ul. Wały Chrobrego, ul. Jarowita, ul. Małopolską, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego, al. 

Niepodległości, ul. Dworcową, ul. Nową do przystanku „Dworzec Główny” i dalej bez zmian. Na 

zmienionej trasie uruchomione zostaną przystanki: „Mazurska” (w ciągu ul. Piłsudskiego przed 

skrzyżowaniem z ul. Mazurską – nr 18811), „Plac Lotników” (nr 17851), „Brama Portowa” (na 

wysokości „Posejdona” – nr 10833) i „Plac Tobrucki” (nr 22611). Nieczynne będą przystanki: „Plac 

Rodła”, „Wyszyńskiego” i „Dworcowa”. 

22.     Autobusy linii 523 między pl. Grunwaldzkim a przystankiem „Rayskiego” w obu kierunkach 

kursować będą przez ul. Rayskiego. Nie będzie obsługiwany przystanek „Plac Rodła”. 

23.     Autobusy linii 524 między pl. Grunwaldzkim a przystankiem „Matejki” w obu kierunkach 

kursować będą przez ul. Rayskiego i ul. Malczewskiego. Nie będzie obsługiwany przystanek „Plac 

Rodła”. Uruchomiony zostanie przystanek „Rayskiego” (w kierunku Pomorzan, zlokalizowany w ciągu 

ul. Rayskiego za skrzyżowaniem z al. Wyzwolenia – nr 12941). Kurs linii 107 o godz. 22:49 z pętli 

„Police Wyszyńskiego Polana” wykonywany będzie na trasie skróconej do przystanku „Matejki”, gdzie 

następować będzie przejście na linię 524. 

24.     Autobusy linii 531 od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” kursować będą przez pl. Lotników i 

al. Jana Pawła II do przystanku „Plac Grunwaldzki”. W przeciwnym kierunku obowiązywać będzie 

trasa przez ul. Piłsudskiego, ul. Mazurską, pl. Lotników, ul. Kaszubską i ul. Bałuki. Nie będzie 

obsługiwany przystanek „Plac Rodła” i przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (w kierunku Osiedla 

Bukowego). W zamian uruchomione zostaną przystanki „Plac Lotników” (w obu kierunkach) oraz 

„Mazurska” (tylko w kierunku Osiedla Bukowego, zlokalizowany w ciągu ul. Piłsudskiego przed 

skrzyżowaniem z ul. Mazurską). 

25.     Autobusy linii 526 będą kursować na skróconej trasie Police Zajezdnia – Wyszyńskiego (zatoka 

w ciągu ul. Wyszyńskiego za skrzyżowaniem z ul. Nabrzeże Wieleckie – nr 10917). Powrót 

następować będzie przez ul. Sołtysią, ul. Farną i łącznicę Trasy Zamkowej do ul. Jana z Kolna i dalej 

bez zmian. Nie będą obsługiwane przystanki „Dworzec Główny” i „Wyszyńskiego” (zlokalizowane w 

ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie). 

26.     Autobusy linii 75, 521, 527 i 528 w obu kierunkach kursować będą ulicami Dworcową i Nową, z 

pominięciem ul. Wyszyńskiego. Nie będą obsługiwane przystanki „Wyszyńskiego” i „Dworcowa”, a 

także przystanek „Brama Portowa” przy kwiaciarkach. W zamian w obu kierunkach uruchomione 

zostaną przystanki „Plac Tobrucki” i „Brama Portowa” (na wysokości „Posejdona”). 

27.     Autobusy linii 528 od przystanku „Nadodrzańska” kursować będą ulicami Kolumba, 

Dąbrowskiego, Starkiewicza, Boczną, Połabską, Szpitalną do al. Powstańców Wlkp. i dalej do pętli 

„Pomorzany Dobrzyńska”. W przeciwnym kierunku od al. Powstańców Wlkp. obowiązywać będzie 

trasa przez ul. Starkiewicza i ul. Dąbrowskiego do ul. Kolumba i dalej bez zmian. Nie będą 

obsługiwane przystanki: „Tama Pomorzańska”, „Świętego Józefa”, „Smolańska”. W zamian 

uruchomione zostaną przystanki: 

 „Zapadła” (tylko w kierunku Gumieniec, zlokalizowany w ciągu ul. Kolumba za skrzyżowaniem 

z ul. Dąbrowskiego – nr 29511), 

 „Dąbrowskiego” (tylko w kierunku Pomorzan, zlokalizowany w ciągu ul. Starkiewicza za 

skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego – nr 29311), 

 „Boczna” (w obu kierunkach, zlokalizowane w ciągu ul. Starkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. 

Boczną – nr 29411 w kierunku Pomorzan i 29412 w kierunku Gumieniec), 

 „Świętego Józefa” (tylko w kierunku Pomorzan, zlokalizowany w ciągu ul. Połabskiej przy za 

skrzyżowaniem z ul. Św. Józefa – nr 22121), 

 „Starkiewicza” (tylko w kierunku Gumieniec, zlokalizowany w ciągu ul. Starkiewicza za 

skrzyżowaniem z al. Powstańców Wlkp. – nr 21321), 

 „Szpitalna”, „Frysztacka” – wspólne z linią 524. 

 


