MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
W STARGARDZIE

KOMUNIKAT

z dnia 15 grudnia 2017r.
W dniach 24 i 31 grudnia 2017r. (Sylwester) autobusy kursują wg niedzielnego
rozkładu jazdy z następującymi zmianami:
- Linia nr 8

- nie będą wykonane kursy

- Linia nr 10
- Linia nr 12
- Linia nr 18
- Linia nr 20

- kursuje do godz. 1918
- kursuje do godz. 1834
- kursuje do godz. 1859
- nie będą wykonane kursy

- Linia NOCNA – wykonuje tylko kurs

- z ul. Tańskiego 1950
- z Al. Żołnierza 1858
(ostatni kurs, przyjazd do ul. Moniuszki 1918)
(ostatni kurs, przyjazd do ul. Moniuszki 1834)
(ostatni kurs, przyjazd do ul. Usługową 1859)
- z ul. Tańskiego 2015, 2200, 2220
- z Pętli Moniuszki 1933, 2106, 2138
o godz. 2228 z Moniuszki do Tańskiego.
o godz. 2311 z Tańskiego do Moniuszki.

Autobusy do i z pętli „TESCO” kursują:
24 grudnia do godz. 1430
31 grudnia do godz. 1840
KASA BILETOWA - przy ul. Piłsudskiego czynna do godz. 1400

W dniach 25. – 26. grudnia 2017r. oraz 01. stycznia 2018r. (Nowy Rok),
autobusy kursują wg rozkładu jazdy dnia świątecznego.

nie będą wykonane kursy oznaczone w rozkładzie jazdy symbolem *

* - NIE KURSUJE, 25.12. i 26.12 oraz 01.01
linie kursujące do pętli „TESCO” kursują tylko do pętli „MONIUSZKI”
kasa biletowa przy ul. Piłsudskiego czynna od godziny 11:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu 31 grudnia 2017r. (NIEDZIELA) w związku z organizacją imprezy „Czadowy Sylwester z SCK!” na
pętli autobusowej przed SCK, od godziny 13:00 do 6:00 dnia następnego przystanki Pl. Wolności – peron 1, 2
i 3 będą nieczynne.
W tym okresie linie komunikacyjne 4, 5, 10, 12, 16, 20 z przystanku Wyszyńskiego - Poczta kursują
z pominięciem w/w przystanków przy Pl. Wolności. Dla linii nr 10, 20 i N następny przystanek na ul. Struga; dla linii
nr 12 następny przystanek na ul. Okrzei.
Dla linii komunikacyjnej nr 5 i 16 odjazdy autobusów z przystanku Pl. Wolności peron 1 i 2 będą realizowane
z przystanku Plac Wolności-Piłsudskiego
Dla autobusów linii komunikacyjnych 3,4,5,8,10,13,16,20,22 korzystających z przystanków na Placu
Wolności w kierunku ul. Szczecińskiej zostaje uruchomiony przystanek Pl. Wolności-Piłsudskiego (przejazd ulicami
Wojska Polskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego).
Od godziny 21:00 do 6:00 linie komunikacyjne nr 20 i N od ul. Struga w stronę ul. Szczecińskiej kursują
z pominięciem przystanków na Placu Wolności. Najbliższy przystanek Wyszyńskiego – Bank.

DYREKTOR MZK

