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Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusów Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Ostrołęce. Jak wynika z oficjalnych komunikatów, spółka nie będzie obsługiwała
już linii autobusowej nr 25 relacji Drwęcz - Susk Nowy - Susk Stary - Słowackiego - 11 listopada
- Dw. PKS. Ponadto linia nr 5 od przyszłego roku nie będzie dojeżdżała do miejscowości
Daniszewo. Od 2 stycznia 2023 roku linie te będą obsługiwane przez lokalny samorząd.

  

Zaproponowanie konkretnego rozwiązania poprzedziło szereg analiz komunikacyjnych.
Rozpatrywano kilka wariantów zorganizowania komunikacji: sprawnej, wysokojakościowej,
obejmującej wsie Susk Nowy, Drwęcz oraz Daniszewo, zapewniającej jednocześnie szybki
dojazd do Ostrołęki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas mieszkańcy Drwęczy i
Daniszewa mieli do dyspozycji jedynie dwa kursy dziennie (poranny i popołudniowy). Gmina
Rzekuń wzięła pod uwagę sugestie mieszkańców, które pojawiały się podczas zebrań wiejskich
i uruchomiła dodatkowy kurs w godzinach porannych.  

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi rozkładami jazdy:

Poranny kurs autobusu gminnego na linii Drwęcz - Daniszewo - Rzekuń:

Godz. 6.30 - przystanek Susk Nowy 05

Godz. 6:31 - przystanek Susk Nowy 03
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Godz. 6:35 - przystanek Drwęcz - skrzyżowanie

Godz. 6:37 - przystanek Drwęcz - szkoła

Godz. 6:43 - przystanek Daniszewo

Godz. 6:50 w Rzekuniu - kościół (przesiadka do linii nr 5, która wyrusza do miasta)

Mieszkańcy będą mogli również korzystać z autobusów szkolnych na linii Drwęcz - Daniszewo -
Rzekuń:

Godz. 7:20 - przystanek Susk Nowy 05

Godz. 7:21 - przystanek Susk Nowy 03

Godz. 7:25 - przystanek Drwęcz - skrzyżowanie

Godz. 7:27 - przystanek Drwęcz - szkoła

Godz. 7:33 - przystanek - Daniszewo

Godz. 7:50 Rzekuń - kościół (przesiadka do linii nr 5, która wyrusza do miasta)

W godzinach popołudniowych mieszkańcy Suska Nowego, Drwęczy oraz Daniszewa będą mieli
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zapewniony powrót z Ostrołęki. Pasażerowie linią nr 5 MZK dojadą z miasta do przystanku
Rzekuń - kościół 02 o godz. 15.52. 

Godz. 15.54 - Rzekuń - kościół (przesiadka do autobusu gminnego, który wyrusza do
Daniszewa)

Godz. 16.01 - przystanek Daniszewo

Godz. 16.07 - przystanek Drwęcz - szkoła

Godz. 16.09 - przystanek Drwęcz - skrzyżowanie

Godz. 16.14 - przystanek Susk Nowy 04

Godz. 16:15 - przystanek Susk Nowy 06

Gminny transport zbiorowy będzie bezpłatny. Obecnie samorząd pracuje nad
skomunikowaniem msc. Ławy z centrum Rzekunia oraz miastem Ostrołęka. W nowym
rozkładzie jazdy uwzględniona zostanie msc. Ławy Wieś. O szczegółach poinformujemy
wkrótce.
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