
INFORMACJA

W związku z organizacją obchodów Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w dniach 24, 25 oraz
28 marca br., wystąpią następujące utrudnienia:

24 marca ( piątek) od godz. 10.00 do 18.00 
zamknięty zostanie odcinek 3 Maja od ul. Jagielońskiej do Pasażu Rudowskiego. Objazd 
w dwóch kierunkach wyznaczony ulicami: Piastowską, Sienkiewicza, Piłsudskiego i dalej bez
zmian.

Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki przy ul. Piłsudskiego i Sienkiewicza.

25 marca ( sobota) od godz. 10.00 do 12.00 
mogą wystąpić  utrudnienia  w przejeździe  ul.  Przemysłową w okolicach  lotniska.  Przejazd
autobusów dostosowany będzie do bieżących regulacji służb porządkowych.

28 marca ( wtorek) od godz. 7.00 do 18.00 
zamknięta dla ruchu zostanie ul. Słowackiego od pl. Kościuszki do Sienkiewicza. Objazd dla
naszych autobusów zorganizowany będzie następująco:

W kierunku do Słowackiego-Bernardyni:
Linie 0, 6, 9 - od  przystanku  przy  dworcu  PKP  ulicami:  Słowackiego,  w  prawo

w  Sienkiewicza,  następnie  prosto  do  przystanku  Sienkiewicza-Hala.  Dalsza
trasa bez zmian.

Linia 1 - od  przystanku  przy  dworcu  PKP  ulicami:  Słowackiego,  w  lewo
w Dąbrowskiego, w prawo w Wojska Polskiego i dalej bez zmian.

Linie 2, 4, 7 - od  przystanku  przy  dworcu  PKP  ulicami:  Słowackiego,  w  prawo
w Sienkiewicza, w lewo w Kopernika  i dalej prosto, zgodnie z trasą linii.

Linie 3, 5, 8 - od  przystanku  przy  dworcu  PKP  ulicami:  Słowackiego,  w  prawo
w Sienkiewicza,       w lewo w Kopernika, następnie w prawo w Aleje 3 Maja
i dalej zgodnie z trasą linii.

W czasie objazdu linie: 2, 3, 4, 5, 7, 8 obowiązuje przystanek Kopernika-Próchnika, 

linie nr 1 obowiązuje przystanek Wojska Polskiego- Toruńska.

W  kierunku  przeciwnym dla  wszystkich  linii  objazd  ulicami:  Stronczyńskiego,  Wojska
Polskiego, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, następnie w prawo w POW i dalej bez zmian.

Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki przy W. Polskiego – Cmentarna. 
Przystanek Dworzec PKS (POW) nie będzie obowiązywał, w jego zastępstwie będzie używany

przystanek przy ul. Roweckiego.


