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Informujemy, że po analizie wcześniejszych zmian i obecnej sytuacji zwi

wprowadzamy następne korekty w rozkładach jazdy.

Od jutra, 26 marca (czwartek) wprowadzone zostan

 przywrócone zostaje kursowanie komunikacji miejskiej według powszednich rozkładów jazdy w ci

następującymi ograniczeniami: 

 w dalszym ciągu jest zawieszone kursowanie linii 109 i 110.

 na liniach 901, 904, 908 i 111 w 

szkołach. 

 Na linii 74 kursy wykonywane dotychczas do p

Ogrody”, autobusy oczekiwa

 w soboty i dni świąteczne na wszystkich liniach obowi

Narodzenia. Poza poniższymi: 

 w soboty na linii 62 i 72 obowi

 w niedziele handlowe 

 w niedziele i dni świąteczne linia 72 nie kursuje.

 autobusy nocne będą realizowane wg rozkładu jazdy obowi

 Jednocześnie, prosząc o wyrozumiałość, informujemy o mo

przewozowe oraz ZDiTM dokładają wszelkich stara

Nawiązując do licznych zapytań dziennikarzy informuj

ilości pasażerów. W miarę możliwości i potrzeb b

taśmą. Jednocześnie apelujemy do pasażerów o rozs

czasie. 
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niejszych zmian i obecnej sytuacji związanej z napełnieniem pojazdów komunikacji miejskiej 

pne korekty w rozkładach jazdy. 

Od jutra, 26 marca (czwartek) wprowadzone zostaną następujące zmiany: 

przywrócone zostaje kursowanie komunikacji miejskiej według powszednich rozkładów jazdy w cią

gu jest zawieszone kursowanie linii 109 i 110. 

na liniach 901, 904, 908 i 111 w dalszym ciągu obowiązują rozkłady jazdy ważne w okresie wolnym od nauki w 

Na linii 74 kursy wykonywane dotychczas do pętli „Mierzyn Szkoła” realizowane są do p

Ogrody”, autobusy oczekiwać tam będą do planowanej godziny odjazdu w kierunku Bezrzecza.

teczne na wszystkich liniach obowiązywać będzie rozkład jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i Bo

w soboty na linii 62 i 72 obowiązuje dotychczasowy rozkład jazdy. 

na linii 62 obowiązuje dotychczasowy rozkład jazdy. 

teczne linia 72 nie kursuje. 

 realizowane wg rozkładu jazdy obowiązującego od niedzieli do środy. 

, informujemy o możliwych nie wyjazdach, które mają związek z absencj

 wszelkich starań, żeby komunikacja miejska funkcjonowała bezpiecznie i bez problemów.

 dziennikarzy informuję, że na drzwiach pojazdów będą się pojawiały kartki z informacj

ci i potrzeb będziemy także wyłączać z użytku połowę siedzeń poprzez oznaczanie ich specjal

erów o rozsądek i zachowanie zasad wdrożonych przez rząd w tym trudnym dla wszystkich 

zanej z napełnieniem pojazdów komunikacji miejskiej 

ągu całego dnia z 

ne w okresie wolnym od nauki w 

 do pętli „Łukasińskiego 

w kierunku Bezrzecza. 

dzie rozkład jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego 

zek z absencją pracowników. Spółki 

eby komunikacja miejska funkcjonowała bezpiecznie i bez problemów. 

 pojawiały kartki z informacją o maksymalnej 

 poprzez oznaczanie ich specjalną 

d w tym trudnym dla wszystkich 


