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Szanowni Państwo
Budowa centralnego odcinka ii linii metra „wkroczyła” 

do centrum warszawy i na Pragę. realizacja najwięk-
szej samorządowej inwestycji stolicy potrwa do końca 

2013 roku. w tym czasie konieczne są zmiany organizacji 
ruchu i funkcjonowania komunikacji miejskiej. i to nie tyl-
ko „na trasie” realizowanej inwestycji, ale również w wielu 
dzielnicach warszawy. eksperci Ztm przygotowywali te 
zmiany, korzystając także z Państwa sugestii, aby zminima-
lizować utrudnienia w podróżowaniu przez miasto. 

aby zapewnić jak najlepszą i najszerszą wiedzę o tej inwe-
stycji i koniecznych zmianach przygotowano w Ztm 
kampanię informacyjną. Od 9 czerwca, na śród-
miejskich ulicach są obecni informatorzy. Do 
15 czerwca można ich spotkać na rondach 
Daszyńskiego i oNZ oraz skrzyżowaniach 
ulic Świętokrzyskiej i marszałkowskiej, to-
warowej i Grzybowskiej, Świętokrzyskiej 
i Nowego Światu. 

Szczegółowe informacje o zmianach znajdą 
Państwo na stronie www.ztm.waw.pl oraz 
na stronach internetowych dzielnic: 
Śródmieście, Praga Północ, Praga 
Południe, Bemowo, Ochota i Wo-
la. w wydziałach obsługi miesz-
kańców oraz w wielu instytu-
cjach i urzędach jest dostępna 
broszura, zawierająca szczegó-
łowe schematy zmian w orga-
nizacji ruchu. Od 15 czerwca 
w Punktach obsługi Pasaże-
rów Ztm, a także w taborze 
oraz w punktach informacji 
turystycznej, będzie można 
otrzymać mapy sieci komuni-
kacyjnej z nowym układem 
linii. W ramach kampanii 

informacyjnej odbywają się spotkania z mieszkańcami. 
Kilka już było na Woli, Powiślu i w Śródmieściu. Na kolej-
ne zapraszamy 16 czerwca, do Centrum Konferencyjnego 
Zielna, ul. Zielna 37 (przy stacji metra Świętokrzyska). Po-
czątek debaty o godz. 18.00. Do dyspozycji warszawiaków 
są też punkty informacyjne.

Przygotowany został specjalny newsletter iZtm, o zmianach 
układu komunikacyjnego, a także o najnowszej technolo-
gii, wykorzystywanej podczas budowy nowej linii metra. 
Przypominamy, że Infolinia przez całą dobę odpowiada 

na pytania (22 194 84). 

WydaWca

Zarząd Transportu Miejskiego  
m.st warszawy

redaguje zespół prasowy
redaktor prowadząca:  

Barbara anna Janiszewska

ul. Żelazna 61 
00-848 warszawa

infolinia 24h: (22) 194 84
info@ztm.waw.pl
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warszawskie metro

Centralny odCinek ii linii 
metra 
• Największa samorządowa inwesty-

cja w Polsce, realizowana do 2013 
roku 

• Długość centralnego odcinka ii linii 
metra – 6,1 km 

• siedem stacji – rondo Daszyńskie-
go, rondo oNz, Świętokrzyska (sta-
cja przesiadkowa między liniami 

i linia metra
• Łączy kabaty z młocinami
• 21 stacji, długość 23,1 km
• Codziennie z metra korzysta ponad 

500 tysięcy osób
• w godzinach szczytu metro kursuje 

co 2-3 minuty
• z kabat do młocin dojedziemy w cią-

gu 38 minut
• Pierwszy odcinek i linii metra – od 

kabat do Politechniki (11 km – 11 
stacji) uruchomiono 7 kwietnia 1995 
roku

• ostatni odcinek – do węzła młoci-
ny – uruchomiono 25 października 
2008 roku

www.ztm.waw.pl

metra), Nowy Świat (najgłębiej po-
łożona stacja metra, zlokalizowana 6 
pięter pod ziemią), Powiśle, stadion 
i Dworzec wileński

• sześć podwójnych tuneli łączących 
stacje; 0,5 km tunel łączący obie nit-
ki metra; tunel pod dnem wisły

• inwestor – miasto stołeczne war-
szawa, inwestor zastępczy – metro 
warszawskie  sp. z o.o. 

• wykonawca – włosko-turecko-pol-
skie konsorcjum: astalDi s.p. a., 
GÜlermak ağır sanayi İnşaat ve ta-
ahhüt a.Ş. i Przedsiębiorstwo Budo-
wy Dróg i mostów sp. z o.o. z mińska 
mazowieckiego
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BuDOWa MeTra 
wkraCZa Do CeNtrum

BuDowa CeNtralNeGo oDCiNka ii liNii metra 
„roZPęDZa się” – DotarŁa Do CeNtrum warsZawy 
i Na Prawy BrZeG wisŁy. w ZwiąZku Z koleJNym 
etaPem PraC, warsZawiaków CZekaJą utruDNieNia 
– oD PoCZątku CZerwCa Nie PoJaDą oNi uliCami 
sokolą i ŚwiętokrZyską. uliCe ZostaNą PoNowNie 
wŁąCZoNe Do ruChu Po ZakońCZeNiu iNwestyCJi.
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czerwca została zamknięta 
ul. sokola – od ul. wybrze-
że szczecińskie do ul. Za-
moyskiego. ograniczono 
ruch na ul. Grzybowskiej.  

11 i 12 czerwca, wyłączony z ruchu zo-
stanie ciąg ulic Prosta i Świętokrzyska 
– od ronda Daszyńskiego do ul. Jasnej.
Planowane zamknięcie w rejonie ul. 

Prostej i ul. Świętokrzyskiej związane 
jest z budową stacji rondo oNZ (C10) 
i Świętokrzyskiej (C11) wraz z wenty-
latorniami (V10 i V11) i przebudową 
kolizji wodno-kanalizacyjnych i tele-
technicznych dla nich. w ramach do-
datkowych, niezbędnych prac zosta-
ną rozebrane torowisko tramwajowe 
i sieć trakcyjna w ul. Prostej, wycięte 
będą drzewa pod teren wentylatorni 
V11, wybudowana zostanie komora do 
demontażu tarczy tBm oraz wzmoc-
niony grunt pod powstającym łączni-
kiem i i ii linii metra.
w rejonie ul. sokolej wybudowa-

na zostanie stacja stadion (V14) wraz 
z wentylatornią (V14).

komunikacja miejska W czasie 
budoWy ii linii metra
Zmiany w komunikacji miejskiej, któ-
re zostaną wprowadzone w czasie ko-
lejnych etapów budowy centralnego 
odcinka ii linii metra obejmą nie tylko 

Śródmieście, ale również Bemowo, 
wolę, Pragę Północ, targówek oraz 
ochotę. Pozwolą usprawnić podróżo-
wanie komunikacją miejską w nowej 
sytuacji drogowej. Zmniejszą również 
wpływ utrudnień na funkcjonowanie 
transportu publicznego. Dzięki nim 
bardziej efektywnie będzie wykorzy-
stywany tabor i będziemy krócej ocze-
kiwać na przystankach.
Pasażerowie podróżujący do cen-

trum miasta z Bemowa i woli, zamiast 
oczekiwać na przystankach średnio 
około 10 minut, doczekają się auto-
busu (średnio) już po kilku minutach. 
Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu 
linii kursujących na długich trasach, 
nieregularnie i z niską częstotliwo-
ścią, liniami kursującymi na trasach 
krótszych, ale bardzo często!

Nowa organizacja komunikacji 
miejskiej będzie funkcjonowała aż 
do momentu zakończenia budowy 
centralnego odcinka II linii metra, 
czyli niemal do końca 2013 roku.

Dodatkowo, w związku z opóźnie-
niem oddania do użytku dwóch pero-
nów pętli autobusowej przy Złotych 
tarasach (remont Dworca Centralne-
go), na czas jednoczesnego zamknię-
cia ul. Świętokrzyskiej i dwóch pero-
nów ww. pętli, autobusy linii: 109, 160, 

Pierwszy etap zmian został wprowadzo-
ny 4 czerwca, kiedy zamknięto ul. So-
kolą. Swoje trasy zmieniły cztery linie 

autobusowe: 101, 125, 162 i 512. Drugi 
etap zmian wejdzie w życie 11 czerwca, 

kiedy zostanie zamknięty przejazd cią-
giem ulic Świętokrzyska – Prosta. Zmie-
nione zostaną wówczas trasy linii: 105, 
118, 125, 157, 160, 171, 174, 178, 218, 
444, 501, 507, 510 i 512. Uruchomione 

zostaną linie: 109, 128 i 228. 
Linie: 150, 155, 360, 378, 407 i 506 

zostaną zawieszone. 

Tunel będzie przebiegać  
ok. 8 meTrów pod dnem wisły



N o w a  l i N i a  m e t r a

6

210, 444, 501, 507 i 510 będą kurso-
wać na trasach objazdowych w rejonie 
Dworca Centralnego.

szczeGÓŁy zmian
zamknięcie ul. sokolej
Linie: 101 i 166
obie linie zostaną połączone w jed-
ną – o numerze 166. Będzie kursowa-
ła na trasie: kaBaty stP – dotychcza-
sowa trasa linii 166 – pl. trzech krzy-
ży – książęca – ludna – most i al. Po-
niatowskiego – al. Zieleniecka – Tar-
gowa – ratuszowa (powrót: Inżynier-
ska – Wileńska) Dąbrowszczaków 
– PL. HaLLera. autobus będzie jeździł 
z częstotliwością co 15 minut w godzi-
nach szczytu i co 20 minut poza szczy-
tem i w święto. 
Pasażerowie, którzy obecnie korzy-

stają z linii 101 na odcinku książęca – 
metro Politechnika, będą mogli podró-
żować autobusami linii 118, która wraz 
z zamknięciem ul. Świętokrzyskiej bę-
dzie miała zmienioną trasę.

Linia 125    
Zostanie skierowana na trasę: mięDZy-
lesie – dotychczasowa trasa linii 125 
– Grochowska – Zamoyskiego – Jagiel-
lońska – Kłopotowskiego (powrót: 
Okrzei) – Wybrzeże Szczecińskie – 
most Świętokrzyski – dotychczasowa 
trasa linii 125  – os. GórCZewska. 
w godzinach szczytu linia będzie kur-

sowała co 15 minut, a poza godzinami 
szczytu i w święto co 20 minut.
kolejna zmiana trasy tej linii zosta-

nie wprowadzona po zamknięciu ul. 
Świętokrzyskiej.

Linia 162    
Zostanie skierowana na trasę objazdo-
wą: tarGówek – dotychczasowa tra-
sa linii 162 – al. solidarności – targo-
wa – Kłopotowskiego (powrót: Okrzei) 
– Wybrzeże Szczecińskie – most Świę-
tokrzyski – dotychczasowa trasa li-
nii 162 – eC siekierki. w godzinach 
szczytu linia będzie kursowała co 5-12 
minut. Poza szczytem – co 15. w świę-
to – co 20 minut.
Zmiana trasy związana jest z no-

wą organizacją ruchu, która zostanie 
wprowadzona podczas budowy sta-
cji stadion.

Linia 512    
Będzie kursowała trasą: ZaCisZe – do-
tychczasowa trasa linii 512  – al. soli-
darności – targowa – Kłopotowskiego 
(powrót: Okrzei) Wybrzeże Szczeciń-
skie – most Świętokrzyski – dotych-
czasowa trasa linii 512 – sZCZęŚli-
wiCe. Częstotliwość kursowania: co 
15 minut w godzinach szczytu i poza 
szczytem, co 20 minut w święto.
kolejna zmiana trasy linii zostanie 

wprowadzona po zamknięciu ul. Świę-
tokrzyskiej.

na pradze zosTała zmieniona 
Trasa linii 125, 162, 166, i 512
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zamknięcie ul. ŚWiętokrzyskiej 
– zmiany dla linii dziennych

Linia 105   
Będzie kursowała na nowej trasie: OS. 
GÓrCZeWSKa – lazurowa – Połczyń-
ska – wolska – kasprzaka (powrót: ka-
sprzaka – ordona – wolska) – karolko-
wa – Grzybowska – Królewska – Kra-
kowskie Przedmieście – Nowy Świat 
– Świętokrzyska – Kopernika – Tamka 
– Dobra – Lipowa – BrOWarNa (po-
wrót: Karowa – Dobra). linia będzie 
miała bardzo wysoką częstotliwość. 
w godzinach szczytu będzie kursowa-
ła nawet co 4 minuty. Poza szczytem 
co 7-8 minut, a w święto co 10 minut.
linia 105 zastąpi linię 155 a także 

125 i 506 (na ich zachodnim odcinku) 
w podstawowej relacji: ul. lazurowa – 
Śródmieście. Połączenie tych linii po-
prawi regularność kursowania i zmniej-
szy czas oczekiwania pasażerów na 
przystankach. Na odcinku do starego 
Bemowa, linia 105 została już zastą-
piona przez linię tramwajową 20, która 
łączy stare Bemowo ze Śródmieściem 
(ciągiem trasy w-Z) oraz Pragą. Zakła-
damy, że po ukończeniu budowy cen-
tralnego odcinka ii linii metra linia 105 
stanie się podstawową linią dowozową, 
kursującą na trasie: os. GórCZewska – 
metro roNDo DasZyńskieGo.

Linia 109    
Będzie to nowa linia. Zostanie uru-
chomiona na trasie prowadzącej uli-
cami: OS. GÓrCZeWSKa – Górczew-

ska – Płocka – Kasprzaka – Karolkowa 
– Grzybowska – al. Jana Pawła II – tu-
nel – DW. CeNTraLNY (pętla przy Zło-
tych Tarasach – peron północny) (po-
wrót: emilii Plater – pl. Grzybowski – 
Grzybowska). Dzięki bardzo wysokiej 
częstotliwości kursowania – 4 minuty 
w godzinach szczytu, 7,5 minuty poza 
szczytem i 10 minut w święto – będzie 
w stanie zastąpić linie 501 i 507 (na ich 
zachodnim odcinku).  Dzięki temu pa-
sażerowie będą na przystankach cze-
kali znacznie krócej.
Zakładamy, że po wybudowaniu cen-

tralnego odcinka ii linii metra linia 109 
będzie kursowała na trasie: os. Gór-
CZewska – metro roNDo DasZyń-
skieGo, zapewniając dojazd z ciągu ul. 
Górczewskiej do centralnego odcinka 
ii linii metra.

Linia 118    
Jej nowa trasa będzie następująca: 
BrÓDNO-PODGrODZIe – Chodecka 
– Łojewska – Łabiszyńska – Kondrato-
wicza – Bazyliańska – wysockiego – to-
ruńska – most Grota-roweckiego – wy-
brzeże Gdyńskie – wybrzeże Gdańskie 
– wybrzeże kościuszkowskie – karowa 
(powrót: Nowy Zjazd) – Dobra – solec 
– ludna – książęca – pl. trzech krzyży 
– aleje ujazdowskie – Piękna – pl. Kon-
stytucji – Waryńskiego – MeTrO POLI-
TeCHNIKa. Będzie kursowała z często-
tliwością co 10 minut w szczycie, co 15 
minut poza szczytem i w święto.
w relacji: Bródno – Śródmieście (Po-

wiśle) zastąpi linię 506. Dzięki wysokiej 
częstotliwości kursowania usprawni 
dojazd mieszkańcom Bródna do linii 
tramwajowych. Pasażerowie, którzy 
korzystają z tej linii na południowym 
Bródnie, będą mieli do dyspozycji czę-
sto kursującą linię 114. osoby jeżdżące 
obecnie linią 118 na mokotowie, będą 
mogli korzystać z autobusu 218, który 
będzie kursował na wydłużonej trasie: 
przez ul. krasickiego i ul. kazimierzow-
ską do stacji metra Pole mokotow-
skie i do pętli rakowieCka-koŚCióŁ. 

Linia 125
Proponowana nowa trasa tej linii to: 
mięDZylesie – dotychczasowa trasa 
linii 125 – Grochowska – Zamoyskiego 
– Jagiellońska – kłopotowskiego (po-
wrót: okrzei) – wybrzeże szczecińskie 
– most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra 
(powrót: tamka) – tamka – kopernika 
– Świętokrzyska – Nowy Świat – Kra-

zamknięcie ciąGu 
ulic prosta  

– ŚWiętokrzyska 
ma WpŁyW 
na zmianę 

orGanizacji 
ruchu także 

na sąsiadujących 
ulicach

ruch na ul. grzybowskiej 
jesT uprzywilejowany dla 

auTobusów. samochody 
osobowe mają nakaz skręTu 

na najbliższym skrzyżowaniu
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kowskie Przedmieście – Królewska 
– Marszałkowska – pl. Bankowy – al. 
Solidarności.  Będzie kursowała co 15 
minut w godzinach szczytu, co 20 mi-
nut poza szczytem i w święto. 
Pasażerowie z woli i Jelonek, zamiast 

linii 125, będą mogli korzystać z bardzo 
często kursującej linii 105.

Linia 128 
to będzie nowa linia. Zostanie urucho-
miona na trasie: SZCZĘŚLIWICe – Dic-
kensa – Pawińskiego – Korotyńskie-
go – Mołdawska – racławicka (po-
wrót: Pruszkowska – Pawińskiego) – 
Żwirki i Wigury – Krzyckiego (powrót: 
raszyńska) – raszyńska – pl. Zawi-
szy – al. Jerozolimskie – Nowy Świat 
– Świętokrzyska – Kopernika – Tamka 
– Dobra – MarIeNSZTaT (powrót: Nowy 
Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – 
Karowa – Dobra). autobusy tej linii bę-
dą podjeżdżały na przystanki co 7,5 mi-
nuty w godzinach szczytu, co 10 minut 
poza szczytem i w święto.
Jej zadaniem będzie zastąpienie za-

chodniego odcinka trasy linii 512 oraz 
fragmentu linii 157 na odcinku: rako-
wiec – Żwirki i wigury – aleje Jerozo-
limskie. Poprawi też obsługę Powiśla 
(ciągu ul. Dobrej) i połączy tę część 
miasta ze ścisłym centrum (aleje Je-
rozolimskie). w relacji Powiśle – ocho-
ta zastąpi także zawieszaną linię 150. 
rozkład jazdy linii 128 będzie skoordy-
nowany z rozkładem jazdy linii 175 na 
odcinku Dh smyk – rakowiec.

Linia 150    
linia zostanie zawieszona. Pasażero-
wie korzystający z niej w relacji: Powi-
śle – ochota będą mieli do dyspozycji 
linię 128, a osoby jeżdżące nią na cią-
gu ul. Białobrzeskiej – linię 157.

Linia 155    
linia zostanie zawieszona. Zamiast 
niej, osoby jadące z centrum w kie-
runku torwaru będą mogły korzystać 
z często kursujących: linii 171 oraz no-
wej linii 128.

Linia 157    
Będzie kursowała, bez zmiany często-
tliwości, na zmienionej trasie: GwiaŹ-
DZista – dotychczasowa trasa linii 157 
– pl. Zawiszy – Grójecka – Kopińska – 
Białobrzeska – Opaczewska – Szczę-
śliwicka – SZCZĘŚLIWICe (powrót: 
Dickensa – Białobrzeska). linia będzie 
kursowała z częstotliwością: co 10 mi-
nut w godzinach szczytu, co 12 minut 
poza szczytem i co 20 minut w święto.
„uproszczenie” trasy na ochocie 

poprawi regularność i punktualność 
kursowania. Na odcinku: rakowiec – 
Żwirki i wigury – aleje Jerozolimskie 
linia 157 zostanie zastąpiona przez 
kursującą z wysoką częstotliwością 
linię 128. Pasażerowie, którzy korzy-
stają z niej w celu dojazdu z rakowca 
i szczęśliwic do centrów handlowych 
przy alejach Jerozolimskich dostaną 
do dyspozycji nową linię lokalną 228. 
linia 157 przejmie funkcję zawieszo-

linie 150, 155, 360, 378, 407 i 506 
zosTaną zawieszone

ŁatWiej 
dojedziemy 

noWymi 
liniami 109, 

128, 228
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nej linii 150 na odcinku plac Zawiszy 
– szczęśliwice.

Linia 160    
Jej nowa trasa będzie prowadziła ulica-
mi: tarGówek – dotychczasowa trasa 
linii 160 – al. solidarności – al. Jana 
Pawła ii – tunel – DW. CeNTraLNY 
(pętla przy Złotych Tarasach – peron 
północny) (powrót: emilii Plater – pl. 
Grzybowski – Grzybowska – al. Jana 
Pawła ii). Częstotliwość kursowania: 
co 7-8 minut w godzinach szczytu, co 
15 minut poza szczytem i co 10 minut 
w święto.
Zmiana trasy wynika z nowej organi-

zacji ruchu związanej z budową stacji 
rondo oNZ.

Linia 171    
Będzie kursowała na nowej trasie: 
torwar – dotychczasowa trasa linii 
171 – Powstańców Śląskich – radiowa 
– Wrocławska – Żołnierzy Wyklętych 
– Piastów Śląskich – Powstańców Ślą-
skich – Nowe Bemowo. autobusy tej 
linii będą kursowały z częstotliwością 
co 6 minut w szczycie oraz co 10 minut 
poza szczytem i w święto.
Na nowej trasie linia 171 zastąpi li-

nię 507 na ul. Żołnierzy wyklętych. Jej 
rozkład zostanie skoordynowany z linią 

190 na ciągu ul. Górczewskiej oraz al. 
solidarności.

Linia 174    
Będzie kursowała na nowej, krótszej tra-
sie: Bokserska – dotychczasowa trasa 
linii 174 – al. Niepodległości – Chałubiń-
skiego – al. Jana Pawła ii – Grzybowska 
– Królewska – pl.  Piłsudskiego – Mo-
liera – pl. Teatralny – Wierzbowa – pl. 
Piłsudskiego – Królewska – ZaCHĘTa 
(powrót: Królewska – Grzybowska), 
z częstotliwością co 8 minut w szczycie, 
co 15 poza szczytem i co 20 w święto.
skrócenie trasy linii 174 do odcinka 

Bokserska – Śródmieście pozwoli na 
lepsze dostosowanie rozkładu jazdy 
do potrzeb pasażerów na podstawo-
wym odcinku jej trasy oraz pozwoli 
poprawić regularność i punktualność 
kursowania. Pasażerowie korzystający 
z tej linii w podróżach między Dwor-
cem Centralnym a Pragą, będą mieli do 
dyspozycji linię 160. Na przystankach 
przy rondzie oNZ będą mieli możli-
wość wygodnej przesiadki.

Linia 178     
linia zostanie skierowana na trasę ob-
jazdową: PkP ursus – dotychczasowa 
trasa linii 178 – al. Prymasa tysiąclecia 
– kasprzaka – karolkowa – Grzybowska 

na placu defilad, 
przy skrzyżowaniu 

marszałkowskiej  
i ŚwięTokrzyskiej działa 

punkT informacyjny  
o budowie cenTralnego  

odcinka ii linii meTra

 linia 105  
W Godzinach  

szczytu  
będzie  

kursoWaŁa  
co 4 minuty
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– Królewska – krakowskie Przedmieście 
– Bonifraterska – dotychczasowa trasa 
linii 178 – koNwiktorska. Będzie kur-
sowała co 20 minut w szczycie i poza 
szczytem oraz co pół godziny w święto.

Linia 218     
Na swojej nowej trasie: metro wila-
Nowska – al. Wilanowska – Wołoska 
– Domaniewska – Postępu – konstruk-
torska – racjonalizacji – woronicza 
– Krasickiego – Kazimierzowska – Na-
rbutta – Wiśniowa – rakowiecka – al. 
Niepodległości – Batorego – Boboli 
– rakowiecka – raKOWIeCKa-SaNK-
TuarIuM (powrót: rakowiecka – Kazi-
mierzowska – Krasickiego) linia 218 za-
stąpi linię 118 na ciągu ulic: krasickie-
go – kazimierzowska. Zapewni większą 
częstotliwość i regularność kursowania. 
Będzie kursowała z częstotliwością: co 
10-12 minut w godzinach szczytu i co 
15 minut poza szczytem i w święto.

Linia 228    
to będzie nowa linia lokalna na tere-
nie ochoty. Jej trasa będzie prowadzi-
ła ulicami: CH  reDuTa – Mszczonowska 
– al. Jerozolimskie (powrót: al. Jerozo-
limskie) – Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
– Szczęśliwicka – Dickensa – Pawińskie-
go – Korotyńskiego – Mołdawska – ra-
cławicka – raKOWIeC (powrót: Żwirki 
i Wigury – Pruszkowska – Pawińskiego). 
Zarówno w dni powszednie, jak i w świę-
to będzie kursowała co 20 minut.
Jej zadaniem będzie głównie dowo-

żenie mieszkańców rakowca i szczęśli-
wic do centrów handlowych przy al. Je-
rozolimskich.

Linia 360
linia zostanie zawieszona.

Linia 378
linia zostanie zawieszona.

Linia 407  
Zostanie połączona w jedną linię z 507, 
która dzięki wysokiej częstotliwości 
kursowania pozwoli poprawić regu-
larność i skróci czas oczekiwania na 
przystankach.

Linia 444    
linia będzie kursowała trasą zmienio-
ną: Dw. CeNtralNy (peron północny 
pętli przy Złotych tarasach) – emilii 
Plater – pl. Grzybowski (powrót: Grzy-
bowska – al.  Jana Pawła II – tunel) – 
Królewska – Krakowskie Przedmieście 
– Nowy Świat – Świętokrzyska – tam-
ka – ... – Zoo. Będzie kursowała, tak jak 
obecnie, tylko w dni świąteczne z czę-
stotliwością co 20 minut.

Linia 501   
linia zostanie skrócona. Ze stegien 
będzie dojeżdżała tylko do Dworca 
Centralnego (na peron środkowy pę-
tli przy Złotych tarasach). Będzie kur-
sowała w szczycie co 6-10 minut. Po-
za szczytem co 15, a w dni świąteczne 
co 10 minut.
Dzięki krótszej trasie, możliwe bę-

dzie lepsze dopasowanie rozkładu jaz-
dy do potrzeb pasażerów oraz zapew-
nienie większej regularności i punk-
tualności. Pasażerowie korzystający 
z tej linii na woli i Jelonkach będą mie-
li do dyspozycji kursującą częściej linię 
109 (wygodna przesiadka przy Dwor-
cu Centralnym), natomiast podróżują-
cy w tej relacji bezpośrednio będą mo-
gli korzystać z linii 422.

Linia 506   
linia zostanie zawieszona. Na odcinku 
jej trasy Jelonki – Śródmieście pasaże-
rowie będą mieli do dyspozycji kursu-
jącą bardzo często linię 105. Pasażero-
wie podróżujący z Jelonek na Bródno 
w dalszym ciągu będą mogli korzystać 
z linii 112. Na odcinku między Bród-
nem a Śródmieściem, zamiast linii 506, 
mieszkańcy będą mogli jeździć częściej 
kursującą linią 118.

Linia 507   
Zostanie połączona w jedną linię z 407 
i będzie kursowała na trasie GoCŁaw – 

linia 507 pojedzie z gocławia 
do dworca cenTralnego

komunikacja 
miejska 

W innych 
dzielnicach 

WarszaWy 
też zostanie 

zmieniona
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... – eMILII PLaTer. autobusy linii 507 
będą jeździły bardzo często – w godzi-
nach szczytu co 4-6 minut (co 10 minut 
poza szczytem i w dni świąteczne).
Pasażerowie wybierający dotychczas 

linię 507 w podróży ze Śródmieścia na 
wolę, będą mogli korzystać z linii 109, 
kursującej z wysoką częstotliwością. 
osoby jeżdżące nią ze Śródmieścia na 
Bemowo, będą miały do dyspozycji 
często kursujące linie tramwajowe: 23 
i 24 oraz linie autobusowe: 171 i e-2.

Linia 510
linia będzie kursowała na trasie ob-
jazdowej: NowoDwory– ... – al. Jana 
Pawła ii – al. Jerozolimskie – eMILII 
PLaTer (powrót: emilii Plater – al. 
Jerozolimskie – al.  Jana Pawła ii). Za-
równo w godzinach szczytu, jak i poza 
szczytem, a także w święto linia będzie 
kursowała co 20 minut.

Linia 512 
linia będzie kursowała na trasie: ZaCi-
sZe – Codzienna – młodzieńcza – ra-
dzymińska – al. solidarności – targowa 
– kłopotowskiego (powrót: okrzei) – wy-
brzeże szczecińskie – most Świętokrzy-
ski – Zajęcza – Dobra – tamka (powrót: 
Tamka) – kopernika – Świętokrzyska 
– Nowy Świat – PL. TrZeCH KrZYŻY. 
w godzinach szczytu i poza szczytem 
linia będzie jeździła z częstotliwością 
co 15 minut. w święto – co 20 minut.

w relacji Śródmieście – rakowiec li-
nia 512 zostanie zastąpiona linią 128, 
kursującą z wysoką częstotliwością.

zmiany przystankoWe
Jednocześnie z wprowadzeniem zmian 
związanych z zamknięciem ul. Święto-
krzyskiej zmienią się nazwy zespołów 
przystankowych:
DomaNiewska > os. DomaNiewska
PasZkowskieGo > kulskieGo
Curtis PlaZa > DomaNiewska
rakowieCka-koŚCióŁ > 
rakowieCka-saNktuarium.

zmiany W zWiązku  
z utrzymaniem zamknięcia 
dWÓch peronÓW na pętli 
dWorzec centralny przy 
zŁotych tarasach
Linia 109 – trasa objazdowa będzie 
prowadziła ulicami: os. GórCZew-
ska – podstawowa trasa linii 109 – 
Grzybowska – al. Jana Pawła ii – rondo 
u zbiegu al. Jana Pawła ii i al. Jerozo-
limskich – al. Jana Pawła ii – Dw. CeN-
tralNy (peron południowy pętli przy 
Złotych tarasach) (powrót: emilii Plater 
– pl. Grzybowski – Grzybowska).

Linia 160 – trasa objazdowa będzie 
prowadziła ulicami: tarGówek – pod-
stawowa trasa linii 160 – al. Jana Pawła 
ii – rondo u zbiegu al. Jana Pawła ii i al. 
Jerozolimskich – al. Jana Pawła ii – Dw. 
CeNtralNy (przystanek w al. Jana 
Pawła ii) (powrót: al. Jana Pawła ii).

Linia 210 – trasa objazdowa będzie 
prowadziła ulicami: ursyNów PŁN. – 
podstawowa trasa linii 210 – al. Jerozo-
limskie – emilii Plater – emilii Plater 
(powrót: autobus zawróci przy ul. Świę-
tokrzyskiej, a następnie pojedzie emilii 
Plater – al. Jerozolimskie).

Linia 444 – trasa objazdowa będzie 
prowadziła ulicami: Zoo – podstawowa 
trasa linii 444 – tamka – kopernika – 
krakowskie Przedmieście – królewska 
– Grzybowska – al. Jana Pawła ii – rondo 
u zbiegu al. Jana Pawła ii i al.  Jerozo-
limskich – al. Jana Pawła ii – Dw. CeN-
tralNy (przystanek w al. Jana Pawła ii) 
(powrót: al. Jana Pawła ii).

Linia 501 – będzie kursowała trasą 
objazdową: steGNy – podstawowa tra-
sa linii 501 – al.  Jerozolimskie – al. Jana 
Pawła ii – Dw. CeNtralNy (peron połu-
dniowy pętli przy Złotych tarasach) (po-
wrót: emilii Plater – al.  Jerozolimskie).

Linia 504 – będzie kursowała na tra-
sie objazdowej: os. kaBaty – podsta-

pęTla przy dworcu 
cenTralnym nadal zamknięTa

linie 105, 109, 
128, 160, 171 

i 507 będą 
kursoWać 

minimum 
8 razy na 

Godzinę
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wowa trasa linii 504 – al. Jerozolimskie 
– emilii Plater – zawrotka przy ul. Świę-
tokrzyskiej – emilii Plater (powrót: 
emilii Plater – al. Jerozolimskie).

Linia 507 – trasa objazdowa będzie 
prowadziła ulicami: (jak obecnie linia 
407): GoCŁaw – podstawowa trasa linii 
507 – al. Jerozolimskie – emilii Plater 
– autobus zawróci przy ul. Świętokrzy-
skiej – emilii Plater (powrót: emilii 
Plater – al. Jerozolimskie).

Linia 510 – będzie kursowała trasą 
objazdową: NowoDwory – podsta-
wowa trasa linii 510 – al. Jana Pawła ii 
– al. Jerozolimskie – emilii Plater – Dw. 
CeNtralNy (powrót: emilii Plater – au-
tobus zawróci przy ul. Świętokrzyskiej 
– emilii Plater – al. Jerozolimskie – al. 
Jana Pawła ii).

Linia 700 – jej trasa objazdowa bę-
dzie prowadziła ulicami: koNstaNCiN-
JeZiorNa /Pańska/ – podstawowa tra-
sa linii 700 – Chałubińskiego – al. Je-
rozolimskie – emilii Plater – autobus 
zawróci przy ul. Świętokrzyskiej – emi-
lii Plater (powrót: emilii Plater – al. 
Jerozolimskie – Chałubińskiego).

zamknięcie ul. ŚWiętokrzyskiej 
– zmiany tras linii nocnych
Linia N11   
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Królewska – marszałkowska 
– pl. Bankowy – dotychczasowa trasa 
linii N11 – skarBka Z Gór.

Linia N12    
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-

bowski – Grzybowska  (powrót: al. Jana 
Pawła ii) – al. Jana Pawła ii – dotychcza-
sowa trasa linii N12 – tarGówek.

Linia N13    
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski (powrót: Grzybowska – al. Ja-
na Pawła II) – Królewska – Krakowskie 
Przedmieście – tamka – dotychczaso-
wa trasa linii N13 – NowoDwory.

Linia N14    
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Królewska – marszałkowska 
– al. Jerozolimskie – (powrót: al. Jero-
zolimskie – al. Jana Pawła ii – Dw. Cen-
tralny) – dotychczasowa trasa linii N14 
– olesiN.

Linia N21   
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Królewska – marszałkowska – 
pl. Bankowy – al. solidarności (powrót: 
al. Solidarności – al. Jana Pawła II) – 
dotychczasowa trasa linii N21 – stara 
miŁosNa. 

Linia N41   
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Królewska – marszałkowska 
– pl. Bankowy – dotychczasowa trasa 
linii N41 – mŁoCiNy uksw. 

Linia N42   
Dw CeNtralNy – e. Plater – al. Jero-
zolimskie – Marszałkowska – al. So-
lidarności – wolska – dotychczasowa 
trasa linii N42 – os. GórCZewska. 

zmieni się Trasa  
16 linii nocnych

 zmiany 
dotyczą  

38 linii 
autobusoWych

www.facebook.com/ztm.warszawa
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skierowanie linii przez ul marszał-
kowską umożliwi dojazd do metra.

Linia N44   
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski (powrót: Grzybowska – al. Jana 
Pawła II) – Królewska – dotychczasowa 
trasa linii N44 – ZaJeZDNia ŻoliBorZ. 

Linia N45   
Dw CeNtralNy – e. Plater – al. Jerozo-
limskie – Marszałkowska – Królewska 
– Grzybowska (powrót – Grzybowska 
– pl. Grzybowski – e. Plater) – sied-
miogrodzka – skierniewicka – wolska 
– Płocka – Górczewska – Młynarska 
(powrót: Płocka) – młynarska – dotych-
czasowa trasa linii N45 – karoliN.
skierowanie linii przez ul marszał-

kowską umożliwi dojazd do metra. 
Ponadto, ze względu na ograniczone 
parametry geometryczne skrzyżo-
wania Płockiej i młynarskiej linia zo-
staje skierowana (jednokierunkowo, 
w stronę karolina) ul. Górczewską 
i młynarską.

Linia N46
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Grzybowska – al. Jana Pawła 
II (powrót: al. Jana Pawła ii) – … – metro 
mŁoCiNy.

Linia N61    
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Królewska – marszałkowska 
– pl. Bankowy – … – struGa.

Linia N62    
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Grzybowska (powrót: al. Jana 

Pawła ii)  – al. Jana Pawła ii – … – woŁo-
miN (os. NiePoDleGŁoŚCi).

Linia N63    
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski (powrót: Grzybowska – al. Ja-
na Pawła II) – Królewska – Krakowskie 
Przedmieście – tamka –  … – leGioNo-
wo (os. JaGiellońska).

Linia N64    
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Królewska – marszałkowska 
– al. Jerozolimskie – (powrót: al. Jero-
zolimskie – al. Jana Pawła ii – Dw. Cen-
tralny) – … – ChosZCZówka.

Linia N71    
Dw CeNtralNy – e. Plater – pl. Grzy-
bowski – Królewska – marszałkowska – 
pl. Bankowy – al. solidarności (powrót: 
al. Solidarności – al. Jana Pawła II) – … 
– wola GrZyBowska.

Linia N95    
Dw CeNtralNy – e. Plater – al. Jerozo-
limskie – Marszałkowska – Królewska 
– Grzybowska (powrót – Grzybowska 
– al. Jana Pawła II) – siedmiogrodzka – 
skierniewicka – wolska – Płocka – Gór-
czewska – Młynarska (powrót: Płocka) 
– młynarska – … – os. GórCZewska. 
skierowanie linii przez ul marszał-

kowską umożliwi dojazd do metra. Po-
nadto, ze względu na ograniczone pa-
rametry geometryczne skrzyżowania 
Płockiej i młynarskiej linia zostaje skie-
rowana (jednokierunkowo, w stronę 
karolina) ul. Górczewską i młynarską.

przy rondzie 
daszyńskieGo 

poWstaje szyb 
startoWy dla 

superkreta

ulica prosTa zosTała 
zamknięTa 11 wrzeŚnia  

2010 roku
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DlaCZeGo MeTrO?

Jest NaJsZyBsZym, 
NaJBeZPieCZNieJsZym 

i NaJBarDZieJ 
ekoloGiCZNym 

ŚroDkiem 
traNsPortu, 

ZmNieJsZa uliCZNe 
korki, PoZwala 
ZaosZCZęDZić 

CZas i PieNiąDZe.

Podziemna kolej jest niezależna od 
warunków panujących na drodze. Po-
ciągi, które przewożą tysiące osób, nie 
stoją na światłach, nie tkwią w kor-
kach. Pasażer metra ma gwarancję 
szybkiego przedostania się do punk-
tu docelowego. w ten sposób oszczę-
dza mnóstwo czasu. koszt podróży 
pociągiem metra jest znacznie niższy 
niż koszt paliwa zużytego przez sa-
mochód. 

szybko…
metro jest szybsze nie tylko od sa-
mochodów osobowych, ale rów-
nież od innych środków komunikacji 
miejskiej. Średnia prędkość komuni-
kacyjna podziemnej kolejki wynosi 
37,5 km/godz. autobusy są wolniej-
sze. ich średnia prędkość to 23 km/
godz. tramwaje poruszają się jeszcze 
wolniej, ze średnią prędkością 18,6 
km/godz.

metro jest najważniejszym środkiem 
transportu dla pasażerów podróżują-
cych na linii północ-południe. Z metra 
korzysta codziennie… ponad pół mi-
liona osób... Może przewieźć nawet 
44 tys. pasażerów w ciągu godziny. 
Schowane w tunelu metro nie potrze-
buje w ogóle terenu. Przetransporto-
wanie takiej samej liczby osób tram-
wajami wymagałoby pasa szerokości 
30 metrów (po cztery tory w każdą 
stronę). w przypadku autobusów pas 
taki miałby już 35 metrów szerokości 
(po pięć pasów w każdą stronę). Gdy-
byśmy chcieli przewieźć 44 tys. osób 
samochodami, wymagałoby to pasa 
drogowego o szerokości 210 metrów, 
który musiałby mieć… po 30 pasów 
ruchu w obu kierunkach.

bezpiecznie…
metro jest najbezpieczniejszym środ-
kiem transportu. każda ze stacji jest 
monitorowana. metro warszawskie 
ma także wyspecjalizowaną jednostkę 
dbającą o porządek i bezpieczeństwo 
podróżnych – straż ochrony metra. Na 
terenie stacji metra działają policjanci 
z komisariatu metra warszawskiego. 
mieszkańcy warszawy, a także 

osoby spoza stolicy, korzystające co-
dziennie z metra doceniają wysoki po-
ziom bezpieczeństwa. Z badań prze-
prowadzonych w trakcie Barometru 
warszawskiego (w listopadzie 2009 
r.) wynika, że aż 77 proc. responden-
tów czuje się bezpiecznie na stacjach 
metra, a 74 proc. w pociągach. 

ekoloGicznie…
samochód osobowy przy zapełnieniu 
1,3 osoby (średnia w warszawie w dni 
robocze) wytwarza średnio 140 g/km 
Co2 na osobę. autobus przy zapełnie-
niu 80 osób wytwarza tylko 11 g/km 
Co2 na osobę. Metro – niezależnie 
od zapełnienia – nie emituje spalin. 
Podziemna kolej ma ogromne szanse 
na odciągnięcie pasażerów od ko-
munikacji indywidualnej, a co za tym 
idzie, zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska, zatłoczenia ulic, liczby 
wypadków drogowych.
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Podczas budowy centralnego od-
cinka ii linii metra powstanie 7 
stacji, w tym jedna wspólna dla 

i i ii linii, 2 komory zawracania, tunel 
łącznikowy i ok. 600 metrów tunelu 
pod dnem wisły. w warszawie będą 
pracowały trzy tarcze drążące tBm ePB, 
specjalnie zaprojektowane i dostarczo-
ne przez niemiecką firmę herrenknecht 
aG. Będą drążyły około 15 metrów tu-
nelu na dobę i jednocześnie układały 
jego obudowę. 
Gigantyczne maszyny o całkowitej 

długości 97 metrów i promieniu ze-

wnętrznym 6,23 m będą pracowały 
w bardzo trudnym otoczeniu – ten od-
cinek metra powstaje w gęstej zabudo-
wie i pod bardzo ruchliwymi ulicami. 
Zastosowana technologia zapewnia 
całkowite wykluczenie osuwania się 
gruntu i minimalizuje jego drgania. 
Dwie tarcze rozpoczną pracę na ron-

dzie Daszyńskiego i w kierunku Po-
wiśla będą drążyły dwa jednotorowe 
tunele. Pierwsza tarcza będzie drążyła 
prawy tunel i tunel łącznikowy i i ii linii. 
Druga tarcza rozpocznie pracę dopie-
ro po miesiącu, ponieważ ze względów 

TeCHNOLOGIa 
XXi wieku
CeNtralNy oDCiNek 
ii liNii metra to m.iN. 
okoŁo 15 metrów 

DrąŻoNeGo tuNelu 
w CiąGu DoBy 

(ŚreDNio) i tuNel 
Prawie 8 metrów 
PoD DNem wisŁy.
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bezpieczeństwa tBm-y nie mogą pra-
cować obok siebie, trzecia tarcza wyru-
szy z Powiśla. Po wydrążeniu prawego 
tunelu, 600 metrów pod dnem wisły 
i dotarciu do Dworca wileńskiego zo-
stanie zdemontowana i przewieziona 
na Powiśle, skąd zacznie drążenie dru-
giego tunelu. 
tarcze – każda ważąca ponad 615 

ton – są zbudowane według schematu: 
tarcza, za nią przestrzeń, w którą spada 
wydrążony urobek, a następnie szczel-
na ściana i pomieszczenia operatorów. 
urobek jest transportowany na po-
wierzchnię taśmociągami. Przestrzeń 
jest zamknięta szczelną ścianą, za któ-
rą pracuje 3 operatorów wykorzystują-
cych nawigację satelitarną. 

superkret kontra GeoloGia 
Przekrój geologiczny terenu wymaga 
maszyn i tarcz, które pokonają piaski, 
wapienie, iły oraz skały polodowcowe 
i kurzawki. tBm będą drążyły średnio 
15 metrów tunelu dziennie, tworząc 
wyrobisko o kolistym kształcie. maszy-
na jest wyposażona w tarczę, a każda 
tarcza w głowice, projektowane spe-
cjalnie na potrzeby kolejnych powsta-
jących stacji. Na obracającej się tarczy 
są umieszczone wymienne noże i dyski 
tnące. każdy element drążący, wykona-
ny ze stali o bardzo dużej wytrzymało-
ści, waży ok. 250 kilogramów. Zużycie 
wymiennych elementów zasygnalizują 
specjalne czujki.

urządzenie tBm jest zamknięte, to 
znaczy, że człowiek nie ma dostępu do 
urabianego gruntu, ponieważ komora 
robocza jest oddzielona potężną ścia-
ną ciśnieniową od głowicy skrawającej. 
Do pokonania przez tBm jest ciśnienie 
wody gruntowej i zewnętrzny nacisk 
gruntu, decydujące o stateczności 
przodka, czyli urabianej ściany grunto-
wej. Nowoczesna maszyna bez proble-
mów pokonuje różnie ukształtowany 
geologicznie teren. Będzie przepychała 
grunt z siłą 45 tys. kN. aby „rozdrobnić” 
grunt będzie w niego wstrzykiwana 
(przez dysze w tarczy drążącej) woda 
i specjalna piana pod ciśnieniem.
Drążony tunel będzie równocześnie 

zabezpieczany betonową obudową. 
Jej elementy będą dostarczane spe-
cjalistycznym transportem i wbudo-
wane przy pomocy w pełni zautoma-
tyzowanego urządzenia będącego ele-
mentem pracującej tarczy tBm. Zakła-
da się, że średnia zewnętrzna średnica 
tunelu będzie miała z obudową 6,1 m. 
każdy pierścień obudowy składa się 
z 5 elementów ze zbrojonego betonu 
i klina. 
Po jego „zamknięciu” tarcza powraca 

do „wgryzania się” w grunt. Pokonuje 
go obracając się dwa razy na minutę 
przy pomocy hydraulicznych siłowni-
ków pod naciskiem dochodzącym do 
400 atmosfer.

w zamknięTej przesTrzeni 
będzie pracowało 

Trzech operaTorów 
wykorzysTujących 

nawigację saTeliTarną

każda 
tarcza 

drążąca 
Waży ponad  

615 ton


