
 

 

Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej 9-12 listopada 

opublikowano: 08.11.2018 10:41 · zmodyfikowano: 08.11.2018 17:56 

W związku z uroczystymi obchodami Święta Niepodległości 11 listopada wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej. W najbliższych dniach należy się także spodziewać z utrudnień w ruchu. Informujemy, że 11 i 12 listopada 
autobusy i tramwaje jeżdżą według świątecznych rozkładów jazdy, a kasy biletowe ZDiTM będą nieczynne.  

9.11 od godz. 10:30 do godz. 11:30 — Marsz „Dla Niepodległej”. Marsz rozpocznie się na boisku przy ul. Bolesława Śmiałego o 
godz. 10:30 i przejdzie ulicami: Jagiellońską, al. Piastów, Ks. Piotra Ściegiennego. Marsz zakończy się o godz. 11:30 na boisku od 
strony ul. Bolesława Śmiałego. 

11.11 od godziny 12:30 na placu Orła Białego rozpocznie się Szczeciński Marsz Niepodległości, który przejdzie ulicami: 
Grodzką, Sołtysią, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Brama Portowa, al. Niepodległości, pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia, 
pl. Rodła, Piłsudskiego, pl. Grunwaldzki, pl. Odrodzenia i pl. Szarych Szeregów. Utrudnienia mogą wystąpić na liniach: 1, 2, 3, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 52, 76, 87, A, B, C, 101, 107, 58, 59, 68. 

Linia autobusowa nr 52 kursować będzie objazdem od ul. Wyszyńskiego, Bramę Portową, al. Niepodległości, z pominięciem 
przystanków „Tkacka” i „Grodzka”. Zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek „Brama Portowa” (wspólny z liniami A, B, C, G, H, 
2, 522, 531, 532) oraz przystanek „Brama Portowa” (przy kwiaciarkach) wspólny z liniami 62, 75, 521, 527, 528. Będzie to 
przystanek końcowy dla tej linii. 

 

 



11.11 od godz. 0:01 do godz. 18:00 — Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości w ciągu ulic: Kapitańskiej, 
Admiralskiej, Storrady, Komandorskiej, Trasy Zamkowej, Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie w Szczecinie. W związku z tym 
wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w godzinach 4:30-16:30: 

• linia 6 — kursowanie linii zostaje zawieszone 
• linia 16 — kursować będzie w obu kierunkach od przystanku „Pomorzany” trasą linii 6 do przystanku „Wyszyńskiego”, dalej 

przez ul. Wyszyńskiego — Bramę Portową — al. Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — 
Matejki — Malczewskiego — Parkową — Dubois do przystanku „Dubois” i dalej trasą linii 6 do Gocławia. Linia będzie 
kursować wg specjalnego rozkładu jazdy. 

11.11 od godz. 14:30 do godz. 17:30. Obszar zajęcia będzie obejmował plac Szarych Szeregów w Szczecinie. W związku z 
tym wprowadzone zostaną następujące zmiany w komunikacji miejskiej: 

• linia 1 — kursuje w obu kierunkach przez al. Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — Bramę Portową — Potulicką; 
• linia 5 — kursuje w obu kierunkach od al. Bohaterów Warszawy przez Krzywoustego — Bramę Portową — plac Rodła; 
• linie 11 i 12 — kursują od pl. Kościuszki przez Krzywoustego — Bramę Portową — plac Rodła; 
• linia 87 — w kierunku Podbórza kursuje od al. Wojska Polskiego przez Jagiellońską — pl. Grunwaldzki — al. Papieża Jana 

Pawła II — Wielkopolską; w kierunku Dworca Głównego kursuje od ul. Wielkopolskiej przez al. Papieża Jana Pawła II — 
Niedziałkowskiego — al. Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — plac Zgody. Przystanek „Plac Szarych Szeregów” 
dla linii 87 jadącej w kierunku Podbórza zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Jagiellońską. 

Autobusowa komunikacja zastępcza 

Linia 811 kursuje na trasie Plac Rodła (odjazd z przystanku linii 70 jadącej w kierunku Urzędu Miasta) — Plac Kościuszki (odjazd 
autobusów z przystanku linii 61 jadącej w kierunku Podjuch i nawrót przez Pułaskiego — Sikorskiego), odjazdy autobusów będą 
odbywać się na polecenie Centrali Ruchu. 

• w kierunku placu Kościuszki: od placu Rodła przez Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — al. Papieża Jana Pawła II — 
Niedziałkowskiego — al. Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — al. Piastów — plac Kościuszki; 

• w kierunku placu Rodła: plac Kościuszki — al. Piastów — plac Szarych Szeregów — al. Wojska Polskiego — Jagiellońska — 
plac Grunwaldzki — plac Rodła. 



Na trasie przejazdu obowiązują istniejące przystanki komunikacji miejskiej. 

11.11 od godz. 5:00 do godz. 23:00. Obszar zajęcia będzie obejmował plac Żołnierza Polskiego. Wyłączenie parkingu na pl. 
Żołnierza Polskiego przy budynku Sądu, wyłączenie drogi rowerowej w pasie między jezdniami pl. Żołnierza Polskiego w godz. 
5:00-23:00. Wyłączenie odcinka ul. Korsarzy od ul. Mariackiej do ul. Farnej — od 10 listopada 20:00 do 11 listopada do godziny 
23:00. Wyłączenie lewego pasa ruchu przyległego do al. Kwiatowej — 11 listopada w godz. 8:00-11:00 oraz w godz. 19:00-21:00. 

11.11 od godz. 11:11 do godz. 13:00 odbędzie się bieg niepodległości następującymi ulicami: Korsarzy, Trasą Zamkową, 
Tadeusza Wendy, Zbożową, Bulwarem Gdyńskim, Energetyków, Bulwarem Piastowskim. 

11.11 od godz. 11:00 do godz. 13:00 — zgromadzenie przy Anieli Krzywoń — Emilii Gierczak, marsz w okolicę Pomnika 
poległych o wyzwolenie Dąbia 3 na skrzyżowaniu Gierczak i Mianowskiego. 

11.11 od godz. 11:30 do godz. 13:30 — zgromadzenie przy ulicy Młodzieży Polskiej 17. Uczestnicy przejdą następującą trasą: 
Młodzieży Polskiej, Walecznych, rondo Ułanów Podolskich, Walecznych, teren SP 65 przy ulicy Młodzieży Polskiej 9. 

 


