W związku z pracami torowymi na skrzyŜowaniu al. Bohaterów Warszawy,
ul. Mickiewicza i ul. Wawrzyniaka, wstrzymany zostaje:
– w dniu 27.10.2012 r. ruch tramwajowy od pl. Kościuszki i ul. Jagiellońskiej
przez al. Bohaterów Warszawy do ul. Mickiewicza,
– w dniach od 26.10 godz. 23:30 do 28.10.2012 r. godz. 5:00 ruch
autobusowy na ul. Mickiewicza od al. Bohaterów Warszawy w kierunku
ul. Noakowskiego.
Wprowadzone zostają następujące zmiany w komunikacji zbiorowej:
1. Linia 1 kursuje na stałej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy. Częstotliwość w
godzinach 9-18 zostaje zwiększona z 24 do 12 minut, wprowadzone zostają
dodatkowe kursy w godzinach porannych.
2. Dojazdy i zjazdy linii 2 do/z Basenu Górniczego będą wykonywane przez pl.
Rodła. Postoje na Basenie Górniczym oznaczone t-8 zostają przeniesione na tor
linii 7.
3. Linia 5 kursuje na trasie Krzekowo – Wawrzyniaka – al. Wojska Polskiego – pl.
Szarych Szeregów – Stocznia Szczecińska wg normalnego rozkładu jazdy.
4. Linia 7 kursuje na trasie Krzekowo – Wawrzyniaka – al. Wojska Polskiego – pl.
Rodła – Matejki – Brama Portowa – Dworcowa wg specjalnego rozkładu jazdy,
bez obsługi taborem niskopodłogowym.
Uwaga: odjazdy z Krzekowa w godzinach 5:51-8:51 i 18:11-21:31 naleŜy
realizować z opóźnieniem 1 min.
5. Linia 8 kursuje na stałej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy, bez obsługi
taborem niskopodłogowym.
6. Linia 9 kursuje na trasie Głębokie – pl. Szarych Szeregów – Pomorzany (tor linii
12) wg specjalnego rozkładu jazdy. Utrzymane zostają skomunikowania z liniami
103 i 106 na pętli Głębokie.
7. W rozkładzie specjalnym linii 10 kursy wyjazdowe, zjazdowe i kursy z Gumieniec
zostają przyspieszone o 3 min., natomiast kursy z Placu Rodła o 5 min.
8. Postoje linii 12 na pętli Pomorzany zostają przeniesione:
– w sobotę:
• przerwy w godz. 7:01-9:22 na tor odstawczy,
• kurs o godz. 9:21/34 na tor linii 4,
• przerwy w godz. 17:50-19:04 na tor odstawczy,
– w niedzielę:
• przerwy w godz. 9:21-10:44 na tor odstawczy,
• kurs o godz. 11:21/34 na tor linii 4,
• przerwy w godz. 17:50-19:04 na tor odstawczy.
9. Zastępcza linia autobusowa 807 kursuje na trasie: Karłowicza – Mickiewicza
– al. Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – al. Piastów – Plac Kościuszki –
Krzywoustego – al. Bohaterów Warszawy – 5 Lipca – Noakowskiego –
Mickiewicza – Karłowicza.
Na przystanku „Plac Kościuszki” jest skoordynowana z linią 8 w kierunku do i z
Basenu Górniczego.
Na przystanku „Karłowicza” w kierunku Placu Kościuszki / Stoczni Szczecińskiej
obowiązuje skomunikowanie z tramwajami linii 5.
Autobusy zatrzymują się na przystankach linii nocnych zlokalizowanych obok
przystanków tramwajowych, na ul. Jagiellońskiej na przystanku tramwajowym, na
al. Piastów przy KFC (przystanek końcowy), na ul. Krzywoustego przed
Bohaterów Warszawy (na wysokości przystanku tramwajowego). Ponadto
autobusy zatrzymują się na przystanku „5 Lipca” w kierunku Krzekowa, na ul. 5

Lipca za skrzyŜowaniem z al. Bohaterów Warszawy, z pominięciem przystanku
„Wawrzyniaka” w kierunku Krzekowa.
Przerwy posiłkowe dla linii 807 w bazie SPA „Klonowica”, zaplecze sanitarne na
przystanku Plac Kościuszki.
10. Autobusy linii 527 w dniach 26/27-27/28.10.2012 r. w kierunku Krzekowa /
Bezrzecza kursują od al. Bohaterów Warszawy przez ul. 5 Lipca i Noakowskiego
do ul. Mickiewicza i dalej swoją trasą wg normalnego rozkładu jazdy.
Linia kursować będzie z pominięciem przystanku „Wawrzyniaka” w kierunku
Krzekowa, z obsługą dodatkowego przystanku „5 Lipca” zlokalizowanego za
skrzyŜowaniem z al. Bohaterów Warszawy.
*) ≥18 m
Zasady wykorzystania biletów okresowych na 1 linię:
1. Bilety na linię 7 upowaŜniają do przejazdu na trasach pokrywających się ze stałą
trasą linii oraz dodatkowo na trasie linii 9 na odcinku Piotra Skargi – Plac
Kościuszki;
2. Bilety na linię 9 upowaŜniają do przejazdu na trasach pokrywających się ze stałą
trasą linii oraz dodatkowo na trasie linii 1.

