Kolejny weekend bez metra na Ursynowie! Kursy tylko od
Świętokrzyskiej
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Weekend na Ursynowie znowu bez metra. Pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusów
zastępczych. Pracownicy podziemnej kolejki będą testować nowe systemy.
W nadchodzący weekend pracownicy metra będą kontynuować prace rozpoczęte w zeszłym
tygodniu. Dlatego wieczorem w piątek, 19 listopada zostaną zamknięte wszystkie stacje od Kabat do
Centrum włącznie. Metro na skróconej trasie Świętokrzyska – Młociny będzie jeździć do końca
niedzieli, 21 listopada z częstotliwością ok. 5 minut.
Utrudnienia są spowodowane wymianą systemu sterowania ruchem na starszych stacjach metra.
Stare urządzenia przekaźnikowe przechodzą do historii. Zastąpi je nowoczesny system
informatyczny. W zeszłym tygodniu udało się już przełączyć transmisję między stacją Centrum a
modernizowanym odcinkiem. Dlaczego więc połowa stacji znowu będzie zamknięta?
- Nowy system miał być docelowo wprowadzony w długi weekend. Wymaga jednak przetestowania i
nie było możliwości, żeby zrobić to w ciągu tych trzech dni – przekonuje Anna Bartoń, rzeczniczka
Metra Warszawskiego.

Autobusy i tramwaje zastępcze
W zastępstwie za metro Zarząd Transportu Miejskiego wypuści autobusy ZM1, które w piątek będą
jeździły na trasie Ratusz Arsenał – Kabaty wzdłuż zamkniętego odcinka metra. Po północy z piątku na
sobotę ze względu na początek prac drogowych na rondzie Dmowskiego autobusy pojadą objazdem i
nie będą zatrzymywać się na stacjach Centrum i Politechnika. Zmieniona trasa będzie obowiązywać
także w sobotę i w niedzielę. Autobusy linii ZM1 w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę
będą kursować do 2:30.
Zmieniona zostanie również trasa autobusów linii 710, 724 i 742. „Siedemsetki” pojadą dalej i
dowiozą pasażerów do pętli przy stacji metra Wilanowska, gdzie będą mogli przesiąść się do
tramwajów.
Od piątku do niedzieli na trasę Metro Wilanowska – Metro Marymont wyjadą tramwaje linii
uzupełniającej 71. W nocy z piątku na sobotę będą jeździć do 2:30, a z soboty na niedzielę do
północy. W sobotę i niedzielę na trasie Plac Narutowicza – Marymont Potok pojawi się linia
uzupełniająca 75, która w nocy z soboty na niedzielę będzie kursować do 2:30. W piątek zwiększona
zostanie częstotliwość linii 17 i 18. Zawieszona zostanie linia 31. W sobotę częściej pojedzie już tylko
linia 17, a linia 14 będzie wyłączona.
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