Niespodzianki z okazji 60.
urodzin Komunikacji Miejskiej
w Płocku. Nowa linia, darmowy
przejazd i konkurs!
Na 60. urodziny Komunikacji Miejskiej nowa linia autobusowa,
darmowe przejazdy i konkurs dla pasażerów. Można wygrać
roczny bilet Komunikacji Miejskiej na wszystkie linie w
strefie A. W sobotę, 19 września, po raz pierwszy autobusy
wyjadą na zupełnie nową trasę. Linia nr 18 kursować będzie z
dworca na Podolszyce przez osiedlowe ulice Górnej czy
Wielkiej Płycie.
W tym roku Komunikacja Miejska świętuje swój 60. jubileusz.
Z tej okazji przygotowała szereg prezentów dla mieszkańców –
zarówno dla pasażerów jak i tych – którzy dopiero zamierzają
korzystać z nowoczesnego transportu publicznego. A ten
rozwija się w Płocku w coraz szybszym tempie.
W tym jubileuszowym roku miejska spółka zajmująca się
transportem publicznym kupiła aż 15 nowych pojazdów: osiem
Solarisów – cztery hybrydy i cztery z niskoemisyjnymi
silnikami diesla – oraz siedem krótszych – 8-metrowych
autobusów marki Karsan Atak – wymienia Kinga Wochowska,
rzecznik prasowy Komunikacji Miejskiej w Płocku. Dodaje, że
mniejsze pojazdy będą obsługiwały nową linię nr 18, która
rozpocznie kursowanie w sobotę. – Z tej okazji mamy dla
mieszkańców niespodziankę. Pasażerowie, którzy skorzystają w
weekend z 18-tki nie będą musieli kasować biletu – zachęca
rzecznik prasowa do korzystania z nowej linii.
Linia nr 18 będzie kursować z dworca kolejowo-autobusowego
(PKP przy ul. Dworcowej) – na razie – na Podolszyce Południe
– do pętli przy ul. Nowickiego (dawna ul. Mazura). – W

przyszłości trasa zostanie wydłużona o odcinek al. Armii
Krajowej – od galerii Wisła do powstającej pętli autobusowej
przy ul. Żyznej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Boryszewską) –
zapowiada spółka.
Uwaga konkurs!
Z okazji uruchomienia nowej linii KM Płock przygotowała dla
pasażerów konkurs fotograficzny. Wystarczy zrobić zdjęcie
midi autobusu marki Karsan Atak i przesłać je do
przewoźnika. Ważne aby uchwycić autobusy na trasie linii 18.
Każdy może przesłać maksymalnie trzy prace. Fotografie
trzeba wysłać do 30 września na adres kontakt@kmplock.eu. W
tytule maila należy wpisać „Urodzinowa linia”. Najlepsze
zdjęcia wybierze jury. Zwycięzca konkursu otrzyma roczny
bilet Komunikacji Miejskiej na wszystkie linie w strefie A.
Twórcy 10 najlepszych prac otrzymają upominki od Komunikacji
Miejskiej.
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