Uwaga! Od poniedziałku ważne zmiany w komunikacji
miejskiej. Ruszają nowe linie i przystanki
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Autobus linii 263 połączy Ursynów z Wilanowem. Drugi 319 będzie jeździł przez Most
Południowy między Wawrem a Ursynowem. 10 stycznia pierwsze autobusy wyjadą w trasę.
Na takie połączenia ursynowianie i wilanowianie czekali od lat. Będzie to możliwe dzięki otwarciu
tuż przed świętami odcinka ul. Branickiego i ostatniego fragmentu Południowej Obwodnicy
Warszawy. Drogi te znacznie skróciły dystans między dzielnicami, podzielonymi skarpą ursynowską.

Gdzie dojedziemy autobusem 263?
Nowe połączenie z Wilanowem - autobus linii 263, znacznie skróci jazdę pasażerom między dwiema
dzielnicami. Trasa rozpocznie się na Stegnach i w dużej części obejmie Miasteczko Wilanów. Z
Ursynowa można nią dojechać do Vogla, do Augustówki, na Zawodzie czy na św. Bonifacego.
Autobusy nowej linii będą jeździły we wszystkie dni tygodnia, ale na całej trasie tylko co pół godziny.
Linia ma - obok podstawowej - dwa dodatkowe warianty trasy: z podjazdem do oczyszczalni ścieków
na Zawadach oraz z pętlą w Powsinku przy ul. Przyczółkowej. Co 15 minut autobusy będą dojeżdżać
jedynie do tej ostatniej. Po Wilanowie kursować będą już tylko co 30 minut. Jeśli dodać, że nowa linia
zastąpi w części wilanowskiej weekendowe kursy 163, to oferta dla mieszkańców Zawad nie jest już
tak atrakcyjna.

Można więc powiedzieć, że najbardziej nowa linia 263 przysłuży się Ursynowowi. Będzie łączyć
Centrum Onkologii z Imielinem. Mieszkańcy okolic Cynamonowej, Dereniowej czy Pileckiego zyskają
nowy autobus.

319 na Wawer
Drugą linią, która rusza w poniedziałek, 10 stycznia jest zapowiadana od roku 319. Połączy
przystanki kolejowe Warszawa Miedzeszyn, Radość, Międzylesie ze stacją metra Imielin. Bardzo
istotnym przystankiem na tej trasie Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Mieszkańcy Ursynowa
będą mogli tam dojechać w ok. 45 minut. Autobus "zahaczy" o przystanek Metro Imielin, a więc
ursynowianie nie będą musieli dojeżdżać już do CZD przez stację Politechnika i dalej przez most
Łazienkowski.
Dodatkowo, nowy autobus pojedzie Mostem Anny Jagiellonki przez POW, ale z Ursynowa nie zjedzie
wprost na trasę ekspresową, tylko w Branickiego i Przyczółkową. Oznacza to, że może utknąć w
korkach, z których słynie węzeł Wilanów. W godzinach szczytu w dni powszednie 319 będzie jeździć
co 15 minut. Między 9 a 13 w ogóle nie kursuje.

Zmiany przystankowe
ZTM zapowiedział także zmiany na kilku przystankach na Ursynowie. Od 10 stycznia znika
przystanek Cynamonowa 01 - jeden z tych ulokowanych na Płaskowickiej. Co oczywiste przybywa
przystanków na ul. Płaskowickiej, w tym jeden za skrzyżowaniem z Rosoła w kierunku trasy
ekspresowej.
Natomiast w związku z niewielkim wykorzystaniem przez pasażerów zmienia się
charakter przystanków ze stałych na warunkowe:
KIEPURY 01 i 02 – zmiana dotyczy linii 166, 192,
WĄWOZOWA 02 i 04 – zmiana dotyczy linii 166, 192,
ZARUBY 01 i 02 – zmiana dotyczy linii 166, 192,
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