
 

 08.07.2018 r. 

                                                                            INFORMACJA 

Dot.: Przystanku Ofiar Katynia – Poczta. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela)biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” przystanek dla autobusu linii nr 10, którego 

planowy odjazd z przystanku jest o godz. 17:26 i  dla autobusu linii nr 19,którego 

planowy odjazd z przystanku jest o godz. 16:32 , 17:21 będzie nieczynny. Najbliższy 

przystanek dla wyżej wymienionych odjazdów autobusów z przystanku Ofiar Katynia 

– Poczta  jest Mickiewicza - LO. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

Dot.: Przystanku Ofiar Katynia – Jubilat. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” przystanek dla niżej wymienionych odjazdów 

autobusu z przystanku na poszczególnych liniach komunikacyjnych będzie nieczynny. 

Linia nr 1 - dla autobusu, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 18:14 

Linia nr 10 - dla autobusu, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 17:24 

Linia nr 19 - dla autobusu, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 16:30  

i  17:19 . 

Najbliższy przystanek: Ofiar Katynia -  Cmentarz. Autobus linii nr 1, nr 10, nr 19  dla 

wymienionych powyżej odjazdów z przystanku Ofiar Katynia – Jubilat  pojedzie  

z przystanku Ofiar Katynia-Cmentarz: dla linii nr 1 ulicą KEN na przystanek  KEN-

Parking. 

- dla linii nr 10 i nr 19 ulicami KEN, Okulickiego na przystanek Okulickiego -PKS. 

Z przystanku Okulickiego - PKS autobus  linii nr 10 i nr 19 pojedzie ulicami: 

Popiełuszki, Skoczyńskiego na przystanek  Mickiewicza – LO. 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

 

Dot.: Przystanku Ofiar Katynia – Cmentarz. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha”  dla niżej wymienionych odjazdów autobusu  

z przystanku na poszczególnych liniach komunikacyjnych  kursy będą kontynuowane: 

 Linia nr 1 - autobus, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 18:13 będzie 

kontynuował kurs ulicą KEN do przystanku  KEN-Parking . 

Linia nr 10 - autobus, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 17:23  będzie 

kontynuował kurs ulicami KEN, Okulickiego do przystanku Okulickiego- PKS. 

Linia nr 19 – autobus, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz.16:29 i 17:18   

będzie kontynuował kurs ulicami KEN, Okulickiego do przystanku Okulickiego- PKS. 

Z przystanku Okulickiego – PKS autobus  linii nr10 i nr19 pojedzie ulicami: 

Popiełuszki, Skoczyńskiego na przystanek  Mickiewicza – LO. 
 

 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

 

Dot.: Przystanku Ofiar Katynia – Fabryczne 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” przystanek  dla niżej wymienionych 

odjazdów autobusu z przystanku na poszczególnych liniach komunikacyjnych będzie 

nieczynny. 

Linia nr 1 -   dla autobusu, którego planowy odjazd autobusu z przystanku jest o godz. 

16:36 

Linia nr 3 - dla autobusu, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 16:47, 

17:28, 18:11 Najbliższy przystanek : Ofiar Katynia - Polserwis Renault.  
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

 

Dot.: Przystanku Ofiar Katynia – Przychodnia. W związku z organizowanym  

w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa 

Dycha” przystanek  dla niżej wymienionych odjazdów autobusu z przystanku na 

poszczególnych liniach komunikacyjnych  będzie nieczynny. 

Linia nr 1 -   dla autobusu, którego planowy odjazd autobusu z przystanku jest o godz. 

16:34 

Linia nr3 - dla autobusu, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 16:45, 

17:26, 18:09  

Najbliższy przystanek dla autobusu linii nr1, nr3: Ofiar Katynia - Polserwis Renault  

Linii nr 17 – dla autobusu, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 16:56 

przystanek będzie nieczynny. 
 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

 Dot.: Przystanku Orzeszkowej –Jubilat. 

 W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha”  przystanek dla autobusu linii nr 17, którego 

planowy odjazd z przystanku jest o godz. 16:58 będzie nieczynny. 
 

 

 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 

 

Dot.: Przystanku 1-go Sierpnia –Dom Kultury. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” przystanek 1-go Sierpnia –Dom Kultury od 

godz.13:00 do godz.19:00 będzie nieczynny. Najbliższy przystanek : KEN-Sanepid. 

Z przystanku KEN-Sanepid  autobus linii nr 10 będzie kontynuował kursy ulicami: 

KEN, Okulickiego do przystanku Okulickiego - Nadsański Bank Spółdzielczy. 
 



 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

 

Dot.: Przystanku 1-go Sierpnia –Metalowiec. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” przystanek 1-go Sierpnia –Metalowiec od 

godz.13:00 do godz.19:00  będzie nieczynny. Najbliższy przystanek: Okulickiego –PKS. 

Z przystanku Okulickiego – PKS kursy autobusu linii nr10 będą kontynuowane 

ulicami: Popiełuszki, Skoczyńskiego do przystanku  Mickiewicza – LO. 
 

 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

Dot.: Przystanku Podleśna –Dom Dziecka (kier. ul. Niezłomnych). 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” przystanek dla autobusu linii nr 10, którego 

planowy odjazd z przystanku jest o godz. 17:19 będzie nieczynny. Najbliższy 

przystanek dla wyżej wymienionego odjazdu autobusu z przystanku: Okulickiego –

PKS. 

Z przystanku Okulickiego – PKS kursy autobusu linii nr 10 będą kontynuowane 

ulicami: Popiełuszki, Skoczyńskiego do przystanku  Mickiewicza – LO. 
             

                                                                                                                                                            08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

 

Dot.: Przystanku Mickiewicza – Dworzec PKP. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” przystanek dla autobusu linii nr 3, którego 

planowy odjazd z przystanku jest o godz. 17:24 będzie nieczynny. Najbliższy 

przystanek autobusu linii nr 3  Mickiewicza – Dworzec PKP jest przystanek  Staszica- 

Delikatesy. Z  przystanku Staszica- Delikatesy autobus linii nr 3 będzie kontynuował 

kurs ulicami: Staszica, Popiełuszki, Okulickiego do przystanku Okulickiego - Hala 

targowa. 

Z przystanku Okulickiego – Hala targowa autobusy  linii nr 3 pojedzie ulicami: 

Okulickiego, KEN na przystanek  Ofiar Katynia – Polserwis Renault. 



 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

Dot.: Przystanku Okulickiego – PKS 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” korzystanie z przystanku Okulickiego – PKS 

przedstawia się następująco: Linia nr 1 – dla autobusu, którego planowy odjazd  

z przystanku jest o godz.16:32  przystanek będzie nieczynny. Najbliższy przystanek 

dla tego autobusu jest  KEN- Skrzyżowanie . 

Linia nr 10 –dla autobusu, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 17:14, 

18:24 kursy będą kontynuowane ulicami Popiełuszki, Skoczyńskiego, Mickiewicza do 

przystanku Mickiewicza-LO. Linia nr17 – dla autobusu, którego planowy odjazd  

z przystanku jest o godz. 16:54 kurs nie będzie kontynuowany – koniec kursu. 
 

 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

Dot.: Przystanku Staszica –Stacja paliw. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” autobusu linii nr 10, którego planowy odjazd 

z przystanku jest  o godz. 17:00 będzie kontynuował kurs ulicami: Staszica, 

Popiełuszki , Okulickiego do przystanku Okulickiego - Hala targowa. 

Z przystanku Okulickiego – Hala targowa autobus pojedzie na przystanek  Ofiar 

Katynia – Polserwis Renault. 
 

 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

Dot.: Przystanku Żwirki i Wigury (kier. ul. Mickiewicza). 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” autobusu linii nr 3, którego planowy odjazd  

z przystanku jest o godz.17:22 będzie kontynuował kurs ulicami: Staszica, 

Popiełuszki, Okulickiego do przystanku Okulickiego - Hala targowa. 

Z przystanku Okulickiego – Hala targowa autobus pojedzie na przystanek  Ofiar 

Katynia – Polserwis Renault. 
 

 



                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

Dot.: Przystanku KEN - Skrzyżowanie. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha”  autobus linii nr 1, którego planowy odjazd  

z przystanku jest o godz. 16:28 autobus linii nr 17, którego planowy odjazd  

z przystanku jest o godz. 16:50  będzie kontynuował kurs ulicą KEN do przystanku 

Ofiar Katynia – Polserwis Renault. 

 
 

 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

Dot.: Przystanku Okulickiego ZBR. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha”  autobus linii nr 10, którego planowy odjazd  

z przystanku jest o godz. 17:11 będzie kontynuował kurs Okulickiego, ulicami KEN  

do przystanku Ofiar Katynia-Cmentarz. Z przystanku Ofiar Katynia-Cmentarz  

autobus pojedzie ulicami KEN, Okulickiego na przystanku Okulickiego- PKS, następnie 

ulicami Popiełuszki, Skoczyńskiego,  Mickiewicza na przystanek  Mickiewicza-LO. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 

 

 

Dot.: Przystanku Orzeszkowej - Metalowców. 

W związku z organizowanym w dniu 08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym  

w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” przystanek dla autobusu linii nr 17, którego 

planowy odjazd z przystanku jest o godz. 16:58  będzie nieczynny. 

Najbliższy przystanek: Okulickiego –Hala Targowa. 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        08.07.2018 r. 

                                                                   INFORMACJA 
 

 

Dot.: Przystanku Solidarności - PKP. W związku z organizowanym w dniu 

08.07.2018 r. (Niedziela) biegiem ulicznym w Stalowej Woli pn. ,,VI Stalowa Dycha” 

przystanek dla niżej wymienionych odjazdów autobusu z przystanku na 

poszczególnych liniach komunikacyjnych  będzie nieczynny. 

Linia nr 1 -   dla autobusu, którego planowy odjazd autobusu z przystanku jest o godz. 

16:33 

Linia nr 3 - dla autobusu, którego planowy odjazd z przystanku jest o godz. 16:44, 

17:25, 18:08.  
 


