
 
 Z dniem 1 kwietnia 2014 r. (wtorek) wprowadza się zmiany na liniach 
autobusowych 70, 80, 83, 88 i 101. 
 

1) Na linii 70 wydłuŜa się wybrane kursy z Kamieńca do Pargowa (słupek nr 95011). 
Ponadto część kursów zostanie skierowanych przez Rosówek Granica,  
z pominięciem Moczył. 
Uruchamia się dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach wieczornych oraz 
dodatkowy obieg relacji Wyszyńskiego – Kamieniec w soboty i dni świąteczne w 
godzinach porannych. 
Wprowadza się zadanie łączone w soboty i dni świąteczne: 70/2+88/2 i 70/3+88/3. 
 

2) Na linii 80 w dni powszednie kurs o godzinie 18:20 z Zakładów Piekarniczych do 
Klonowica Zajezdnia zostanie opóźniony o 10 minut i wydłuŜony do Rugiańskiej 
(18:57). Uruchamia się dodatkowy kurs relacji Rugiańska (18:59) – Klonowica 
Zajezdnia (19:20). 

 
3) Na linii 83 zmianie ulega rozkład jazdy w dni powszednie. Uruchamia się 

dodatkowe kursy w porannym szczycie przewozowym, natomiast w popołudniowym 
szczycie przewozowym autobusy będą kursować ze zmniejszoną częstotliwością, 
co ok. 70 minut.  
Ponadto wykonywany będzie dodatkowy obieg relacji Plac Kościuszki (22:41) – 
Smolęcin – Plac Kościuszki. W dni świąteczne rozkład nie ulega zmianie. 
Uruchamia się przystanek „Warzymice Osiedle Promyk” w kierunku Placu 
Kościuszki. 

 
4) Zmianie ulega trasa linii 88. Od przystanku „Gumieńce” w kierunku C.H. STER 

autobusy kursować będą ulicami Ku Słońcu – Polskich Marynarzy – Maczka i dalej 
swoją trasą przez ul. Ku Słońcu do przystanku „Gumieńce”, z pominięciem 
podjazdu pod C.H. STER. 
Uruchamia się nowe przystanki: 
- „Polskich Marynarzy” (słupek nr 28311) w kierunku Maczka, zlokalizowany na ulicy 
Polskich Marynarzy, za skrzyŜowaniem z drogą osiedlową przy posesji nr 22, 
- „Maczka” (słupek nr 28411) jako przystanek końcowy, zlokalizowany na ulicy 
Maczka, przy posesji nr 38. 
Autobusy linii 88 nie będą zatrzymywać się na przystankach: „Hrubieszowska” i 
„Osiedle Kapitanów” w kierunku C.H. STER oraz na przystanku końcowym  
„C.H. STER”. 
Przywraca się przystanek „Osiedle Kapitanów” w kierunku Gumieniec (zawieszony 
komunikatem 87/2013 z dnia 19.12.2013 r.). 
Ponadto wydłuŜa się wybrane kursy ze Stobno Stacja do Warnika, a w soboty i dni 
świąteczne wykonywane będą dodatkowe obiegi relacji Maczka – Warnik – Maczka 
w godzinach porannych i popołudniowych. 
Wprowadza się zadanie łączone w soboty i dni świąteczne: 70/2+88/2 i 70/3+88/3. 
 

5) Na linii 101 w soboty i dni świąteczne dotychczasowe kursy z Police Jasienica Pętla 
o godzinie 13:05 i 21:20 zostaną przyspieszone o 2 minuty i wykonywać będą 
podjazd pod Police Zakłady Chemiczne. 

 


