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14 maja 2015
AUTOBUSY ZA TRAMWAJE. OBJAZDY 14, 17, 20, 30 i N2. ZMIANY W PRZEBIEGU TRAS
LINII 14, 25 I N2.

W nocy z 15 na 16 maja za tramwaje linii nocnej N0 będą kursować autobusy. Od
soboty, 16 maja zostaną wprowadzone objazdy dla linii nr 14, 17, 20, 30 i N2. Od wtorku,
19 maja zmieni się przebieg tras linii nr 14, 25 i N2.

Autobusy za tramwaje nocne z 15 na 16 maja
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że z powodu prac
konserwacyjnych trakcji tramwajowej w nocy z 15 na 16 maja 2015 r. za tramwaje linii
nocnej N0 będą kursować autobusy.
Autobusy kursujące za tramwaje będą się zatrzymywać w pobliżu stałych przystanków linii
tramwajowej z następującymi wyjątkami:
w kierunku STADION RAKÓW
na przystanku autobusowym IWASZKIEWICZA (przy Alei Wyzwolenia)
na przystanku autobusowym ALEJA JANA PAWŁA II przy Alei Armii Krajowej za
skrzyżowaniem z Aleją Jana Pawła II (przy „Energetyku”)
na przystanku autobusowym D. H. CENTRUM
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na przystanku autobusowym PZU (przystanek linii 38 przy ulicy Jagiellońskiej)
na przystanku autobusowym BUKOWA (przystanek linii 19 przy ulicy Orkana)
na przystanku autobusowym SPORTOWA (przystanek linii 19 przy ulicy Jesiennej)
UWAGA! Obsługa pasażerów na przystankach Fieldorfa-Nila: końcowym oraz w kierunku
centrum będzie się odbywać na jednym wspólnym przystanku autobusowym linii 25
usytuowanym za pętlą tramwajową.
w kierunku FIELDORFA-NILA
na przystanku autobusowym BUKOWA (przystanek linii 38 przy ulicy Jagiellońskiej)
na przystanku autobusowym ESTAKADA (przystanek wspólny z tramwajowym przy
Alei Niepodległości)
na przystanku autobusowym II Aleja NMP (przystanek wspólny z tramwajowym przy
Alei Kościuszki)
na przystanku autobusowym IWASZKIEWICZA (przy Alei Wyzwolenia)
UWAGA! Obsługa pasażerów na przystanku RAKOWSKA w obu kierunkach w czasie
kursowania zastępczej komunikacji autobusowej nie będzie realizowana.

Zamknięcie ulic Warszawskiej i Kawiej - objazdy dla linii nr 14, 17, 20, 30 i N2
MZDiT informuje, że w związku z pracami drogowymi przy ulicy Warszawskiej i Kawiej i
brakiem możliwości przejazdu przez te ulice od soboty 16 maja do odwołania zostaną
wprowadzone objazdy dla linii nr 14, 17, 20, 30 i N2.
W kierunku Rząsawy, Wyczerp i Jaskrowa autobusy tych linii z ulicy Warszawskiej będą
kursować przez Rondo Trzech Krzyży i po skręcie w lewo (zamiast przejazdu na wprost) przed
przystankiem przy Alei Jana Pawła II skręcą w prawo w ulicę Kiedrzyńską, następnie dojadą do
ulicy Wały Dwernickiego i dalej bez zmian.
UWAGA! Przy ulicy Kiedrzyńskiej w kierunku północnym zostanie usytuowany przystanek
zastępczy RONDO TRZECH KRZYŻY – odpowiednik przystanku przy sklepie z firankami.
W kierunku Korkowej, Liszki i Wąsosza obowiązywać będą objazdy przez Aleję Jana Pawła
II, Aleję Armii Krajowej i Kościuszki do Wolności lub II Alei NMP w zależności od dalszego
kierunku trasy (linia 30 z Alei Jana Pawła II przez Dąbrowskiego do Nowowiejskiego).
Linie nr 14, 17 i N2
W kierunku Korkowej, Liszki i Dworca Gł. PKP: z ulicy Kiedrzyńskiej przez Aleję Jana Pawła II,
Aleję Kościuszki do Alei Wolności i od przystanku DH CENTRUM powrót na stałą trasę.
Linia nr 20
W kierunku Korkowej: z ulicy Kiedrzyńskiej przez Aleję Jana Pawła II, Aleję Kościuszki, II Aleję
NMP, I Aleję NMP, zawracanie na rondzie na Placu Daszyńskiego i od przystanku „PLAC
DASZYŃSKIEGO” powrót na stałą trasę.
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Linia nr 30
W kierunku Wąsosza: z ulicy Kiedrzyńskiej przez Aleję Jana Pawła II, Dąbrowskiego i od
przystanku „PLAC BIEGAŃSKIEGO” przy ulicy Nowowiejskiego powrót na stałą trasę.
UWAGA! Dla linii nr 14, 17, 20 30 i N2 kursujących w kierunku centrum przystanek RONDO
TRZECH KRZYŻY przy ulicy Warszawskiej będzie zawieszony, a w zamian będzie
obowiązywał przystanek przy Alei Jana Pawła II (naprzeciwko sklepów z meblami i płytkami).
Informacja dla kierowców:
- Od 16 maja (sobota) zamknięcie ul. Warszawskiej będzie obowiązywać od skrzyżowania z
aleją Jana Pawła II do wiaduktu nad aleją Wojska Polskiego (DK-1).
- Ponadto zamknięta będzie ul. Kawia od ul. Warszawskiej do ul. Kiedrzyńskiej.
- Umożliwiony zostanie wjazd z alei Jana Pawła II w ul. Kiedrzyńską.
- Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Kiedrzyńską oraz Wały Dwernickiego poprzez nowo
wybudowane ronda w rejonie ul. Wały Dwernickiego i DK-1 - do ul. Warszawskiej. Trasa
objazdu na skrzyżowaniach: Kiedrzyńska/Kawia, Kiedrzyńska/Wały Dwernickiego oraz Wały
Dwernickiego/Cmentarna będzie oznakowana jako droga z pierwszeństwem przejazdu.
- W dalszym ciągu pozostanie zamknięte dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z
ul. Cmentarną. Cmentarna na odcinku od ul. Tartakowej do ul. Warszawskiej nadal będzie
drogą bez przejazdu. Zakazy ruchu nie będą dotyczyć dojazdu do posesji przyległych do
odcinka objętego robotami.

Ograniczenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Rząsawskiej - zmiana
tras linii nr 14, 25 i N2
MZDiT informuje, że w związku z prowadzonymi pracami drogowymi i brakiem
możliwości wjazdu i wyjazdu z ulicy Rząsawskiej w Warszawską od wtorku, 19 maja do
odwołania zostaną wprowadzone zmiany w przebiegu tras linii nr 14, 25 i N2 - zmienią się
końcówki tras tych linii w dzielnicach Wyczerpy i Rząsawy.
Linia nr 14 będzie kursować od przystanku WYCZERPY DOLNE przy ulicy Warszawskiej dalej
przez ulice Norwida i Kontkiewicza do pętli WYCZERPY-OSIEDLE, gdzie zakończy swoją trasę.
Linia nr 25 będzie obsługiwać rejon Rząsawy i od przystanku Karłowicza będzie kursować tak,
jak dotychczas linia nr 14 do pętli Rząsawa i Rząsawa-Dworzec PKP.
Linia nr 25, kursująca w zamian za linię nr 14 będzie obsługiwać pasażerów na wszystkich
przystankach zlokalizowanych przy ulicach Rząsawskiej, Wypoczynku i Meliorantów.
Linia N2 zostanie skrócona i będzie kursować tak samo, jak linia nr 14 do pętli WyczerpyOsiedle.
Zmiany tras linii nr 14, 25 i N2 obowiązują w obu kierunkach.
MZDiT przypomina również, że linie nr 14 i N2 w kierunku Korkowej i Dworca Głównego PKP
od wiaduktu nad trasą DK-1 przy ulicy Warszawskiej nadal kursują trasą objazdową przez ulice
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Wały Dwernickiego, Kiedrzyńską, Aleję Jana Pawła II, Aleję Armii Krajowej i Kościuszki do Alei
Wolności.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pozostałe aktualności
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