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Festiwal FRYTKA OFF – objazdy linii autobusowych 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że  w dniach 22 i 23 czerwca 2012 

roku przy ulicy Piłsudskiego zostanie zorganizowany Festiwal Kultury Alternatywnej 

FRYTKA OFF. 

W związku z organizacją Festiwalu ulica Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Katedralną do posesji nr 23 będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Autobusy komunikacji 

publicznej w czasie trwania festiwalu będą miały zmienione trasy: 

LINIE PODMIEJSKIE 

W piątek i sobotę 22 i 23 czerwca 2012 roku autobusy linii nr 53, 57, 58, 59, 65, 67      
i 68 oraz linii obsługiwanych przez GZK Rędziny, kursujące w kierunku przystanku 

PIŁSUDSKIEGO w Częstochowie będą kończyć swoje trasy na przystanku PLAC 
DASZYŃSKIEGO zlokalizowanym po północnej stronie placu, w sąsiedztwie skrzyżowania         

z ulicą Warszawską. 

Linie kursujące w kierunku gmin Olsztyn i Poczesna będą rozpoczynać trasę od  
przystanku MIELCZARSKIEGO przy ulicy Krakowskiej. 

Przystanki: Piłsudskiego (końcowy i początkowy) i I Aleja Najświętszej Maryi Panny 
(kierunek Olsztyn, Poczesna) dla linii podmiejskich będą zawieszone. 

Linie GZK Rędziny, kursujące w kierunku Rędzin, Karoliny, Konina i Marianki będą 
rozpoczynać trasę od przystanku STARY RYNEK przy ulicy Warszawskiej. 

LINIE MIEJSKIE I NOCNE 

Linie nr 11A, 12A, 14A, 23A i 31A oraz linie nocne N2 i N4 w kierunku ulicy Piłsudskiego 
od przystanku PLAC DASZYŃSKIEGO będą kursować (bez postoju na przystanku I ALEJA NMP) 

I Aleją NMP i ulicą Piłsudskiego do Katedralnej, gdzie na wlocie tej ulicy zostaną 
usytuowane przystanki zastępcze PIŁSUDSKIEGO. 

W kierunku przeciwnym ww. linie będą rozpoczynały swoje kursy z przystanków 
zastępczych PIŁSUDSKIEGO z ulicy Katedralnej będą kursowały w lewo w Krakowską 
do przystanków PLAC DASZYŃSKIEGO – w kier. ul. Mirowskiej (linie 11A, 12A, 23A  i 31A 

oraz nocna N4 po nawrocie przez plac) i STARY RYNEK (linia nr 14A i nocna N2)  
i dalej bez zmian. 

Linie nr 12A i 23A z przystanku PLAC DASZYŃSKIEGO po ponownym nawrocie przez plac 
wrócą na swoje podstawowe trasy przez ulice Ogrodową i Krakowską i od przystanku 

MIELCZARSKIEGO będą kursować bez zmian. 
W czasie festiwalu obsługa pasażerów linii nr 12A i 23A oraz linii nocnej N4 w kierunku Rakowa i 

Błeszna będzie się odbywać zastępczo na przystanku PLAC DASZYŃSKIEGO w kierunku  
ul. Mirowskiej zamiast na stałym przystanku I ALEJA NMP. 

 
Dla linii nr 12A i 23A oraz nocnych N2 i N4 przystanek I ALEJA NMP w kierunku Placu 

Daszyńskiego będzie zawieszony. 
 

UWAGA. W czasie trwania festiwalu wszystkie odjazdy linii 11A, 12A, 14A, 23A i 31A  

z przystanku PIŁSUDSKIEGO przy ulicy Katedralnej będą opóźnione o 4 minuty. 


