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Komunikacja w okresie Świąt Wielkiej Nocy 
 

Zmiany w organizacji komunikacji zwi ązane z Wielkanoc ą zostan ą wprowadzone ju ż 

w najbli ższy weekend (23-24 marca br.). Podczas samych świąt nie b ędą kursowały 

niektóre linie autobusowe i tramwajowe, a cz ęść linii b ędzie je ździła według 

specjalnych rozkładów jazdy.  

 

Szczegóły: 

 

23 - 24.03.2013 (sobota÷niedziela):  

 

* autobusy  kursują zgodnie z  rozkładem jazdy dnia świątecznego, z wyjątkiem linii 177, 

L17, L18,L19, które w sobotę (23 marca) kursują  wg rozkładu soboty;  

 

*  tramwaje  kursują zgodnie z  rozkładem jazdy obowiązującym w soboty 

 

* metro  – 23 marca obowiązuje sobotni rozkład jazdy (z kursami nocnymi)  

     - 24 marca obowiązuje  rozkład jazdy dnia świątecznego 

 

* SKM - obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego  

 

25÷27.03.2013  (poniedziałek÷ środa):  

 

* autobusy, tramwaje, metro  i SKM kursują zgodnie z  rozkładem jazdy dnia 

powszedniego 
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28.03.2013 (czwartek):  

 

* autobusy, tramwaje, metro  i SKM obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego 

 

* w związku z wiosenną przerwą świąteczną w szkołach zawieszone zostaje kursowanie 

linii 304 oraz wytypowanych kursów/podjazdów linii 114, 163, 164, 211, 326, 411 

 

29.03.2013 (piątek):  

 

* autobusy - obowiązuje rozkład jazdy dnia  świątecznego 

 

* w liniach  lokalnych  typu L obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego 

 

* zasilenie linii  101, 122, 132, 138, 145, 162, 167, 186, 189, 500, 504, 507, 517, 520, 523, 

527, 709, 710, 718,  719, 739 

 

* linia 409  kursuje wg  rozkładu specjalnego 

 

* uruchomienie kursowania linii (wg specjalnych  rozkładów jazdy): 306 (trasa skrócona 

Instalatorów - Osmańska DHL, kursowanie w  godzinach szczytu), 317, 331, 422 

 

* tramwaje - obowiązuje sobotni rozkład jazdy  

- linie 1, 4, 9, 10, 17+37, 24, 31, 35 kursują według specjalnego  rozkładu  jazdy 

 - na liniach  14, 16, 18 kursują  składy 2-wagonowe 

 

* metro  - obowiązuje specjalny  rozkład jazdy (bez kursów nocnych) 
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* SKM - obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego 

 

30.03.2013 (sobota):  

 

* autobusy, SKM  obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego, z wyjątkiem  

linii 177, L17, L18, L19 kursujących wg rozkładu soboty oraz linii:  180, 181, 409, 

kursujących zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy 

 

* tramwaje   - obowiązuje sobotni  rozkład jazdy  

 

* metro  - obowiązuje sobotni  rozkład jazdy (bez kursów nocnych ) 

 

31.03.÷1.04.1203 (Wielkanoc: niedziela-poniedziałek ): 

 

* autobusy, tramwaje,  metro (bez kursów nocnych ), SKM obowiązuje rozkład jazdy 

dnia świątecznego, ponadto: 

*  tramwaje - zawieszenie kursowania linii  2, 6, 8, 14, 16, 18, 25 

  - rozkład specjalny obowiązuje na linii  23 

 

* autobusy  - zawieszenie kursowania linii:   119, 121, 126, 130, 140, 151, 168, 178, 195, 

201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 220, 225, 226, 228, 426, 510, Z19 

  - specjalne rozkłady obowiązują na liniach:  105, 109, 112, 114, 128, 131, 

157, 160, 169, 171, 175, 182, 189, 190, 192, 215, 500, 507, 509,  520 

  - zawieszenie wybranych kursów linii strefowych: 700, 703, 709, 717, 728, 

731, 735, 739 
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                    - korekta trasy  linii 157: GWIAŹDZISTA... Klaudyny - Rudzka - Hłaski - 

Gdańska - Słowackiego - pl. Wilsona ... SZCZĘŚLIWICE   ... pl. Wilsona - Słowackiego - 

Potocka - Gdańska - Hłaski - Rudzka - Klaudyny ... GWIAŹDZISTA 

 

2.04.2013 (wtorek):  

 

* autobusy, tramwaje, metro  i SKM obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego 

 

* w związku z wiosenną przerwą świąteczną w szkołach zawieszone zostanie kursowanie 

linii 304 oraz  wytypowanych kursów/podjazdów linii 114, 163, 164, 211, 326, 411 

 

 


