Oświęcim, dnia 16.03.2020 r.

INFORMACJA
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku
z sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem epidemicznym od dnia 18.03.2020 r. do
odwołania wprowadzone zostaną następujące zmiany w rozkładzie jazdy:
1. Od poniedziałku do piątku obowiązywał będzie rozkład jazdy tak jak
w soboty z wyłączeniem kursów linii 1 o godz:
- 3:35, 4:05 i 4:45 z Dworca PKP,
- 3:50 i 4:20 z Lodowiska,
- 5:06 z Dworów Pętli,
które zostają zawieszone.
Ponadto:
- kurs linii 27 o godz. o godz. 5:20 z przystanku Słowackiego Kowal
do przystanku Jawiszowice Przeczna zostanie zastąpiony kursem
linii 29 o tej samej godzinie do Kaniówka,
- zostanie uruchomiony kurs linii 29 o godz. 6:01 z Kaniówka do
Oświęcimia przez Jawiszowice Przeczną, który zastąpi kurs linii 27
o godz. 6:15 z Jawiszowic Przecznej.
2. Dodatkowo uruchomione zostaną kursy następujących linii:
- 17 o godz. 5:25 z zajezdni MZK do Woli oraz kurs powrotny z Woli
do Oświęcimia o godz. 5:49,
- 18 o godz. 4:20 z przystanku Poręba Leśniczówka przez Łazy, Grojec
do Oświęcimia,
- 20 o godz. 5:45 z Dworca PKP do Zaborza oraz kurs powrotny
z Zaborza do Oświęcimia o godz. 6:10,
- 22 o godz. 5:20 z Os. Stare Stawy przez Os. Zasole, Dworzec PKP,
Błonie do Gromca oraz kurs powrotny o godz. 5:55 do przystanku
Dąbrowskiego Kościół,
- 32 o godz. 5:15 z Dworca PKP przez Dąbrowskiego Miasto do Chełmka
oraz kurs powrotny o godz. 5:50 do przystanku Dąbrowskiego Kościół,
- 32 o godz. 15:30 z Dąbrowskiego Miasto do Chełmka oraz kurs
powrotny o godz. 16:10 do przystanku Dąbrowskiego Kościół,
Wprowadzony tymczasowy rozkład jazdy może ulec zmianie, o czym na bieżąco
będziemy informować na stronie internetowej mzk.oswiecim.pl
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