Informacje dla mieszkańców
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Zmiany w komunikacji miejskiej związane
z Dniami Otwartymi Mostu

W dniach 7–8 grudnia 2013 r. w godzinach od 9.00 do 19.00 wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej:
1. Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii przebiegających
przez pl. Daszyńskiego:
• tramwajowych nr 1 i 5 do 10 minut,
• autobusowej nr 13 do 20 minut,
• autobusowej nr 38 (kursować będą według rozkładu obowiązującego w dni nauki szkolnej),
• autobusowych nr 11, 15, 22, 26, 31 i 40 (kursować będą według
rozkładu obowiązującego w ferie szkolne),
2. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia autobusowa nr 29 z częstotliwością co 30 minut; odjazdy z Szubińskiej od 9.00 do 18.00,
a z Olimpijskiej od 9.20 do 18.50.
Przejazd liniami tramwajowymi nr 1 i 5 oraz autobusowymi nr 10, 11,
13, 15, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 38 i 40 w godzinach od 9.00 do 19.00
będzie bezpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostaną zamieszczone na
stronie www.torun.pl i przystankach.
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Zwiedzanie autobusem nowego mostu

Miejski Zakład Komunikacji umożliwi bezpłatne zwiedzanie autobusem
nowego mostu w sobotę i niedzielę, w godzinach od 13.00 do 16.00,
z częstotliwością od 15 do 30 minut uzależnioną od zapotrzebowania.
Do autobusu będzie można wsiąść i wysiąść na pl. Daszyńskiego, na
wysokości ul. Rypińskiej oraz przy rondzie na ul. Łódzkiej.
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Parkingi dla mieszkańców:
Plac „cyrkowy”
Okolice ulicy Winnej

Najważniejsze punkty programu — sobota, 7 grudnia
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10.00–11.00 „Witajcie sąsiedzi” — historyczna inscenizacja starcia wojsk z dwóch stron rzeki
11.00–12.00 „Witajcie sąsiedzi” — sportowa rywalizacja szkół
lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Torunia
11.50–12.10 Wspólne mostowe zdjęcie torunian
12.10–12.50 Wielka Parada Mostowa
12.50–13.15 Świąteczne kolędowanie
13.15–13.30 Konkursy dla mieszkańców
13.30–13.45 „Łączy nas Toruń” — akcja łączenia najdłuższego łańcucha choinkowego
13.45–14.15 Pokaz taneczny Jagielski Dance Project
14.15–15.15 Koncert zespołu Dzwonek Do Drzwi
15.15–15.45 Świąteczne kolędowanie
15.45–16.30 Koncert zespołu Paraliż Band i pokaz sztucznych ogni
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Zwiedzanie mostu z przewodnikami (10.00–16.00)
Mobilne zwiedzanie mostu (10.00–11.30, 13.00–17.00)
Warsztaty dla dzieci i młodzieży (11.00–16.00)

Najważniejsze punkty programu — niedziela, 8 grudnia
11.00–11.15
11.15–12.00
12.00–12.30
12.30–13.00
13.00–13.45
13.45–14.00
14.00–15.00
15.15–15.30
15.30–16.00
15.30–16.45

Półmaraton Świętych Mikołajów
Koncert piosenek dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „Baj Pomorski”
Świąteczne kolędowanie

Torty okolicznościowe — cukiernicy dla torunian

Występy muzyczne zespołów MDK
Konkursy dla mieszkańców
Koncert zespołu Popovacula
Pokaz taneczny Jagielski Dance Project
Koncert Orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu
Atrakcje dla mieszkańców: gotowanie na żywo,
kąpiel morsów, zawody sterowanych samochodów
16.45–17.00 Pokaz taneczny Jagielski Dance Project
17.00–18.30 Koncert gwiazdy: GOLEC UORKIESTRA i pokaz sztucznych ogni
18.30–19.00 DJ Martinez
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Zwiedzanie mostu z przewodnikami (10.00–16.00)
Mobilne zwiedzanie mostu (12.00–19.00)
Warsztaty dla dzieci i młodzieży (11.00–16.00)
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