
Rozkład jazdy          załącznik nr 1 

 

w dniach  

24 października 2019 r., 25 października 2019 r., 26 października 2019 r., 27 października 2019 r.,  

28 października 2019 r., 29 października 2019 r., 30 października 2019 r. 31 października 2019 r.,  

2 listopada 2019 r.,  21 grudnia 2019 r., 22 grudnia 2019 r., 23 grudnia 2019 r. 

 

Przejazd na cmentarze: 

godz.9.30 i 14.30 wyjazd z bazy, 

godz. 9.40 i 14.40 bloki przy dworcu PKP, 

godz. 9.43 i 14.43 ul. Akacjowej - parking (os. Marysieńka), 

godz. 9.46 i 14.46 ul. 1 Maja PKS, 

godz. 9.51 i 14.51 ul. Mickiewicza - parking przy blokach nr 28, 30, 

godz. 9.54 i 14.54 ul. 750-lecia parking przy blokach, 

godz. 9.57 i 14.57 ul. Grudziądzka - zatoczka naprzeciw Biedronki, 

godz. 10.02 i 15.02 ul. Wolności - parking przy Urzędzie Miasta, 

godz. 10.04 i 15.04 ul. Legionistów - parking, stąd przejazd obwodnicą, 

godz. 10.10 i 15.10 ul. Mikołaja z Ryńska - bloki POM, 

godz. 10.12 i 15.12 ul. Mikołaja z Ryńska - parking przy nowym cmentarzu, stąd przejazd przez  

Pl. Jana Pawła II, 

godz. 10.15 i 15.15 ul. Wolności - parking przy Urzędzie Miasta. 

 

Powrót z cmentarzy: 

godz. 11.30 i 16:30 wyjazd z bazy, 

godz. 11.40 i 16.40 ul. Mikołaja z Ryńska - parking przy nowym cmentarzu, stąd przejazd obwodnicą, 

godz. 11.47 i 16.47 ul. Wolności - parking przy Urzędzie Miasta, 

godz. 11.50 i 16.50 ul. Legionistów - parking, stąd obwodnicą, 

godz. 11.55 i 16.55 ul. Mikołaja z Ryńska - bloki POM, 

godz. 12.05 i 17.05 ul. Mickiewicza - parking przy blokach nr 28, 30, stąd przejazd przez  

ul. Słowackiego, Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Grudziądzką i Sikorskiego, 

godz. 12.08 i 17.08 ul. Grudziądzka - zatoczka, 

godz. 12.11 i 17.11 ul. 750-lecia Wąbrzeźna - parking przy blokach, stąd dojazd do kolejnego  

przystanku przez ul. Macieja Rataja,  

godz. 12.16 i 17.16 ul. 1 Maja - parking przy Lidl, 

godz. 12.18 i 17.18 ul. Akacjowa - parking, 

godz. 12.21 i 17.21 bloki przy dworcu PKP. 


