
                                        

Dwie linie autobusowe będą w nocy kursować z 

Łasztowni na lewobrzeże. Coś dla bywalców bulwarów 

akr   24 lipca 2021 | 11:05 

 
Autobus linii 75 (ŁUKASZ WĄDOŁOWSKI) 

Na razie nie ma oficjalnego komunikatu, ale rozkład jazdy jest już widoczny. W przyszły piątek i 

sobotę dwie linie autobusowe będą w nocy wyruszać z Łasztowni w kierunku lewobrzeża 

 

Rozkład jazdy dla autobusów linii 75 i 81 jest już widoczny na 

stronie ZDiTM w zakładce z rozkładami jazdy. 

Wynika z nich, że obie linie będą miały specjalne kursy z przystanku 

„Łasztownia". Dodatkowa mapka informuje, że ów przystanek będzie 

w rejonie ulicy Energetyków, w sąsiedztwie Trasy Zamkowej. 



Lokalizacja przystanku linii 75 i 81 na Łasztowni https://www.zditm.szczecin.pl 

Nie jest to oczywiście serce wydarzeń na Łasztowni, ale trudno 

oczekiwać, by autobusy przegubowe przebijały się bezpiecznie przez 

tłum ludzi ulicą Wendy. Taki tłum jest zaś bowiem pewny. W 

przyszły weekend w Szczecinie odbędzie się impreza „Żagle 2021. 

Żeglarski Szczecin". Wydarzenie nałoży się na i tak już spory tłok 

jaki jest na Łasztowni za sprawą działającego tam wesołego 

miasteczka. 



Autobusy linii 75 będą miały cztery kursy między godziną 23 a 

północą, a potem sześć kursów między północą i godziną 1. 

Ostatni – siódmy kurs – przewidziany jest o 1.02. Z Łasztowni 

autobusy pojadą w kierunku ul. Wyszyńskiego i dalej swoją stałą 

trasą na ul. Romera na os. Zawadzkiego. 

Rozkład jazdy linii 75 z Łasztowni https://www.zditm.szczecin.pl 

Z tego samego przystanku na Przecław odjedzie linia 81. Będą to 

cztery kursy między godz. 23 a północą i sześć kursów między 

północą a godz. 1. 



Rozkład jazdy linii 81 z Łasztowni https://www.zditm.szczecin.pl 

Na co dzień linia 75 wyrusza w kierunku Krzekowa z Dworca 

Głównego, a linia 81 na Przecław z placu Kościuszki. 
 

Na razie w rozkładzie podane są kursy tylko na 30 i 31 lipca. Partia 

Zieloni w Szczecinie postulowała na początku lipca, by autobusy na 

Łasztownię docierały przynajmniej w każdy wakacyjny weekend. 
 


