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- Wszystko co robimy
w mieœcie, robimy po to,
aby Stargard by³ dla nas
miastem przyjaznym do
pracy, mieszkania, co-
dziennego ¿ycia - mówi
prezydent miasta Rafa³
Zaj¹c. - Dlatego apelujê do
wszystkich moich wspó³-
mieszkañców o cierpli-
woœæ i wyrozumia³oœæ.
£atwo nie bêdzie przez
kilka miesiêcy, ¿eby póŸ-
niej by³o zdecydowanie le-
piej - dodaje prezydent
Stargardu.

Od 7 maja, przez oko-
³o cztery miesi¹ce, po-
trwaj¹ prace w zwi¹zku z
budow¹ ronda u zbiegu
ulic: Szczeciñskiej, Towa-
rowej, Bema, 11. Listopa-
da. W pierwszej fazie, na
trzy miesi¹ce, ca³kowicie

£atwo nie bêdzie,
ale bêdzie lepiej

zamkniêty zostanie dla ruchu pojazdów kieru-
nek Szczeciñska - Wyszyñskiego. Szczególnie
kierowcy powinni uwa¿nie przeœledziæ sugero-
wane w zwi¹zku z tym objazdy (patrz strony 2-
4), a pasa¿erowie autobusów Miejskiego przed-
siêbiorstwa Komunikacji zmiany w trasach 11
linii (patrz strony 6-8). Inwestycja prowadzona
na ulicy Szczeciñskiej nie jest jedyna. Trwa za-
krojona na szerok¹ skalê modernizacja Alei ̄ o³-
nierza, która jest przejezdna wy³¹cznie w kie-
runku od placu S³onecznego w g³¹b. Trwa te¿
przebudowa skrzy¿owania ulicy Wêgierskiej z
ul. Ceglan¹. Nieprzejezdna jest te¿ ulica Towa-
rowa, przy której powstaje Zintegrowane Cen-
trum Przesiadkowe. Kierowcy odczuwaj¹ ju¿
skutki prowadzonej przez Zarz¹d Dróg Powia-
towych inwestycji drogowej w Lipniku, gdzie
te¿ powstaje rondo.

Niew¹tpliwie wszyscy - kierowcy, pasa¿e-
rowie i piesi - musimy uzbroiæ siê w cierpliwoœæ
i wyrozumia³oœæ, a tak¿e z uwag¹ œledziæ komu-
nikaty na stronie www.stargard.pl oraz w "Star-
gardzkim Informatorze Samorz¹dowym".

(RuM)

Od 7 maja w Stargardzie radykalnie zmieni siê organizacja ruchu pojazdów. Wszystko to spowodo-
wane jest zakrojonymi na niespotykan¹ dot¹d skalê pracami inwestycyjnymi na drogach. Najwiêksze
zmiany wprowadzi zamkniêcie dla samochodów wiaduktu pomiêdzy Wyszyñskiego a Szczeciñsk¹. To
bêdzie trudny czas szczególnie dla zmotoryzowanych, ale utrudnienia odczuj¹ te¿ pasa¿erowie MPK,
a tak¿e w mniejszym stopniu piesi i rowerzyœci.

ZMIANY
W ROZK£ADACH
JAZDY
MPK
Czytaj strony 6-8

ZAMKNIÊCIE
WIADUKTU
WYSZYÑSKIEGO
- SZCZECIÑSKA

Czytaj strona 2
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Wy³¹czenie wiaduktu
nie dla pieszych

Od 7 maja, przez oko³o cztery miesi¹ce, potrwaj¹
prace w zwi¹zku z budow¹ ronda u zbiegu ulic: Szcze-
ciñskiej, Towarowej, Bema, 11. Listopada. W pierwszej

fazie, na trzy miesi¹ce, ca³kowicie zamkniêty zostanie
dla ruchu pojazdów kierunek Szczeciñska - Wyszyñ-
skiego. W tym czasie czynny bêdzie przejazd ulicami 11
Listopada i Bema. PóŸniej nast¹pi zamiana. Przejazd
pod wiaduktem kolejowym w kierunku ulicy Szczeciñ-
skiej i Wyszyñskiego zostanie otwarty, a zamkniêty zo-
stanie przejazd w kierunku ul. Bema i ul. 11 Listopada.
Prace w tym miejscu przewiduje siê, ¿e potrwaj¹ oko³o
miesi¹ca. W trakcie prowadzonych prac, przy budowie
ronda, dopuszczony zosta³ ruch pieszych pod wiaduk-
tem pomiêdzy ulicami Szczeciñsk¹ a Wyszyñskiego.

Korzystajmy
z czterech wiaduktów

Z zachodniej na wschodni¹ i odwrotnie czêœæ Star-
gardu bêdziemy mogli dostaæ siê pozosta³ymi wiadukta-
mi tj. najmniej obci¹¿onym pomiêdzy ulicami Sk³adow¹

- Podmiejsk¹, a tak¿e Pierwszej Brygady - Konopnic-
kiej, Spokojn¹ - Bogus³awa IV-go oraz Ró¿an¹ - Bro-
niewskiego.

Z zachodu na wschód miasta
Przejazd wiaduktem przy ul. Sk³adowej wydaje siê

byæ najlepszym rozwi¹zaniem dla mieszkañców osiedla

Rewolucja
na stargardzkich drogach
W Stargardzie trwaj¹ zakrojone na szerok¹ skalê roboty drogowe. Modernizacja Alei ¯o³nierza, na której obowi¹zuje ruch jednokierunkowy,
kontynuowana jest przebudowa skrzy¿owania ulicy Wêgierskiej z ul. Ceglan¹. Na pocz¹tku maja zamkniêty zostanie wiadukt Wyszyñskiego/
Szczeciñska ze wzglêdu na budowê ronda. Zamkniêcie wiaduktu bez w¹tpienia wi¹zaæ siê bêdzie ze znacznymi utrudnieniami.

Chopina. Pozwoli to na odci¹¿enie wiaduktu przy ulicy
Pierwszej Brygady.

Kierowcy, którzy wybior¹ ulicê Szczeciñsk¹ bêd¹
mieli do wyboru kilka mo¿liwoœci. Przekierowywani
bêd¹ w ulicê Pierwszej Brygady lub wczeœniej w ulicê

Koœciuszki i dalej do 11-go Listopada - Bema lub w
kierunku cmentarza do ul. Spokojnej. Poniewa¿ mo¿na
spodziewaæ siê du¿ego obci¹¿enia odcinka ulicy Ko-
œciuszki pomiêdzy ulicami Szczeciñsk¹ a rondem przy
pl. S³onecznym sugerujemy zjazd z ul. Szczeciñskiej

nieco dalej tj. w ulicê S³oneczn¹ lub zjazd przy stacji
paliw i dalej do ulicy 11-go Listopada, Bema w kierun-
ku ronda przy ul. Spokojnej. Mieszkañcy osiedla Za-
chód, a tak¿e okolic Al.¯o³nierza mog¹ omin¹æ ulicê
Szczeciñsk¹ wybieraj¹c drogê gruntow¹ ³¹cz¹c¹ ulice 9
Zadodrzañskiego Pu³ku Piechoty (tzw. gara¿ow¹) z ul.
Przedwioœnie w kierunku ulicy Spokojnej.

Ze wschodu na zachód miasta
Mieszkañcy osiedla Lotnisko oraz Kluczewa chc¹c

przedostaæ siê na zachodni¹ czêœæ miasta powinni raczej
wybraæ ulicê Most Kamienny wzd³u¿ fabryki Bridge-
stone i dalej przez rondo Golczewo do ulicy Spokojnej.
Mieszkañcy osiedla Pyrzyckiego bêd¹ mogli skorzy-
staæ dodatkowo z drogi gruntowej ³¹cz¹cej ulicê Bro-
niewskiego ze Spokojn¹ (za ogródkami dzia³kowymi)
wjazd przy Przedsiêbiorstwie Napraw Infrastruktury.
Droga zosta³a utwardzona. Mieszkañcom Starego Mia-

sta sugerujemy przejazd na zachodni¹ czêœæ miasta przez
ulicê Bogus³awa IV-go. Mieszkañcy Œródmieœcia poza

wiaduktem pomiêdzy ulic¹ Konopnickiej - Pierwszej
Brygady maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania tak¿e z przejaz-
du pomiêdzy ulic¹ Podmiejsk¹ (dojazd od ulicy Pi³sud-
skiego) a Sk³adow¹.

Prawoskrêty i tymczasowa
sygnalizacja

W zwi¹zku z prowadzonymi inwestycjami drogo-
wymi wprowadzono, w niektórych miejscach, tymcza-
sowe zmiany w organizacji ruchu. Na skrzy¿owaniu
ulic Aleji Gryfa z Koœciuszki wprowadzony zostanie

nakaz jazdy w prawo. Podobnie przy ul. Barnima na
skrzy¿owaniu z ulic¹ Bogus³awa IV-go. Na skrzy¿o-
waniu ulic Dworcowej z Konopnickiej uruchomiona
zostanie tymczasowa sygnalizacja œwietlna.

Jednoczeœnie, dla usprawnienia ruchu, wpro-
wadzony zostanie zakaz skrêtu w lewo z ul. Konop-
nickiej w Dworcow¹. Dojazd do ul. Dworcowej
mo¿liwy bêdzie przez ulicê S³owackiego i Reja.

Do Szczecina obwodnic¹
Jeœli zamierzamy udaæ siê w kierunku Szczecina, a

mieszkamy po wschodniej stronie Stargardu chc¹c zmi-
nimalizowaæ utrudnienia kierujmy siê do zjazdów na
obwodnicê od ulicy Bydgoskiej (Stargard - Wschód)
lub od ulicy Broniewskiego (Stargard - Po³udnie).

Zmiany w komunikacji miejskiej
Budowa ronda na skrzy¿owaniu ulicy Szczeciñ-

skiej, Towarowej, 11 Listopada i Bema wymusi ko-
niecznoœæ wprowadzenia zmian w kursowaniu autobu-
sów MPK. Z dniem rozpoczêcia inwestycji nieczynne
bêd¹ przystanki "Szczeciñska - DKK" oraz "Szczeciñ-
ska". Dla linii komunikacyjnych funkcjonowaæ bêd¹
trzy trasy  objazdów. O szczegó³ach informujemy w
osobnym materiale.                                                ZR

Wiadukt Szczeciñska - Wyszyñsiego

Wiadukt Ró¿ana - Broniewskiego

Wiadukt Spokojna - Bogus³awa IV

Wiadukt ulica Podleœna i Sk³adowa

Wiadukt Pierwszej Brygady - Konopnickiej
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- Panie Prezydencie, to trudny czas na dro-
gach...

- Wszystko co robimy w mieœcie, robimy po to,
aby Stargard by³ dla nas miastem przyjaznym do
pracy, mieszkania, codziennego ¿ycia, rozwijania
pasji. Jestem równie¿ mieszkañcem Stargardu i te¿
cieszê siê wszystkim tym, co przybywa w mieœcie,
ale te¿ borykam siê z ró¿nymi utrudnieniami. To, co

na naszych oczach dzieje siê teraz na drogach, wszyst-
kie te inwestycje, na zawsze zmieni¹ dotychczaso-
we standardy na lepsze. Poœwiêciliœmy w ostatnich
miesi¹cach wiele czasu i wysi³ku, ¿eby jak najlepiej
przygotowaæ siê do trudnoœci w ruchu na drogach
w zwi¹zku z tymi wszystkimi inwestycjami. Zaan-
ga¿owaliœmy do tej pracy równie¿ zewnêtrznych
ekspertów. Skutkuje to wprowadzeniem wielu roz-
wi¹zañ tymczasowych, np. przejazd za "Bia³ymi
Koszarami" oraz po³¹czenie Broniewskiego - Spo-
kojna wzd³u¿ ogródków dzia³kowych. Wszystko to
ma nam u³atwiæ ten trudny komunikacyjnie czas. To
jednak nie znaczy, ¿e wy³¹czenie lub ograniczenie
ruchu na kilku skrzy¿owaniach czy ulicach na raz
nie spowoduje komplikacji. Przecie¿ bez tych ogra-
niczeñ ruch pojazdów w Stargardzie jest ca³kiem
spory.

- Dlaczego wiêc wszystkie te dzia³ania dro-
gowe podejmowane s¹ w jednym czasie? Nie
mo¿na by³o tych inwestycji roz³o¿yæ w czasie?

- Nie wszystko zale¿y od nas niestety. Wszyst-
kim rz¹dz¹ pieni¹dze. Chcieliœmy w jak najwiêk-
szym zakresie wykorzystaæ œrodki z Unii Europej-
skiej z perspektywy bud¿etowej 2014-20. Te œrod-
ki, niestety, tak naprawdê zaczê³y byæ rozdyspono-
wywane dopiero od zesz³ego roku. Na ich wydat-

Nie mogliœmy straciæ
tej szansy!

kowanie pozostaj¹ nie tylko nam, ale te¿ wszystkim
innym samorz¹dom i instytucjom raptem trzy lata.
St¹d k³opoty z wykonawcami, st¹d to nag³e przy-
spieszenie i spiêtrzenie inwestycji, nie tylko u nas,
ale te¿ w innych dobrze rozwijaj¹cych siê czêœciach
kraju. Chc¹c jak najszerzej wykorzystaæ szansê po-
zyskania œrodków unijnych z perspektywy 2014-
2020 musieliœmy wzi¹æ siê natychmiast do pracy i

zintensyfikowaæ dzia³ania w wielu obszarach. Za-
dbaliœmy o finanse Miasta, ¿eby staæ nas by³o na
wk³ad w³asny w projektach, a tak¿e o w³aœciw¹ or-
ganizacjê pracy w urzêdzie i spó³kach komunalnych.
Uda³o siê! Na wiêkszoœæ projektów pozyskaliœmy
pieni¹dze z ró¿nych Ÿróde³ i zamiast inwestowaæ np.
w Zintegrowane Centrum Przesiadkowe 27, 5 mln
z³ z naszych, czyli stargardzian œrodków, ponad 20
mln z³ otrzymujemy ze œrodków unijnych. Warto,
wiêc jest czasem przemêczyæ siê w krótkim czasie.
To po prostu nam wszystkim siê op³aca. W Stargar-
dzie ci¹gle jest wiele do zrobienia - trzeba moderni-
zowaæ szko³y, parki, kamienice komunalne, inwe-
stowaæ w sport, bezpieczeñstwo i kulturê. Miesz-
kañcy wci¹¿ mówi¹ mi o tym, czêsto dyskutujemy
te¿ na ten temat z radnymi.

- Mo¿na rzec, ¿e dzisiejsze k³opoty s¹ konse-
kwencj¹ sukcesu?

- S¹ konsekwencj¹ du¿ego sukcesu! Wiele inwe-
stycji rozpoczêliœmy w sferze dokumentacyjnej i prze-
targowej jeszcze w zesz³ym roku. Teraz s¹ realizowa-
ne, a kolejne ju¿ czekaj¹ w kolejce na rych³¹ realiza-
cjê. Czy by³a alternatywa? Tak, mo¿na by by³o zrezy-
gnowaæ z niektórych zadañ. Jednak przy tak du¿ej
pomocy unijnej i realizacji inwestycji tak d³ugo ocze-
kiwanych przez mieszkañców, traktowa³bym to jako

w³asny grzech zaniechania. Taka szansa na uzyskanie
œrodków z UE ju¿ siê nie powtórzy. Dlatego wszyscy
- instytucje, agencje i samorz¹dy - tak ochoczo reali-
zuj¹ mnóstwo inwestycji w tym samym czasie. Z
zadañ drogowych, które dotycz¹ Stargardu, Miasto
przebudowuje ul. Aleja ̄ o³nierza, budujemy rondo
na Ceglanej z fragmentem Wêgierskiej i dalej z drog¹
w g³¹b terenów przemys³owych po by³ym ZNTK.

Ponadto wspomniane ju¿ Zintegrowane Centrum
Przesiadkowe z du¿ym rondem przed wiaduktem oraz
modernizacj¹ ulicy Towarowej.

- Jak mieszkañcy maj¹ wytrzymaæ ten czas?
- Przede wszystkim stosowaæ siê do zalecanych

objazdów i rad fachowców. Mo¿e te¿ warto prze-
si¹œæ siê na komunikacjê zbiorow¹ lub wybraæ alter-
natywne, ekologiczne rozwi¹zania np. rower. Co do
objazdów i rozwi¹zañ tymczasowych - propozycji
jest sporo, np. budowê przy Lipniku ³atwo omin¹æ
jad¹c do Szczecina czy wracaj¹c do Miasta nie przez
Szczeciñsk¹, tylko kieruj¹c siê na osiedle Pyrzyckie
wjechaæ na wêze³ S10 i dalej obwodnic¹ do Szczeci-
na. Z Alei ̄ o³nierza natomiast ³atwiej bêdzie dostaæ
siê na Starówkê nie jad¹c przez Szczeciñsk¹, lecz
wykorzystuj¹c tymczasow¹ drogê za "Bia³ymi Ko-
szarami", kieruj¹c siê na Spokojn¹ i rondo przy Bema
- Ró¿anej. O wszystkich rozwi¹zaniach i utrudnie-
niach niezale¿nie przez czyj¹ inwestycjê spowodo-
wanych, staramy siê i bêdziemy na bie¿¹co infor-
mowaæ. O jednym nie nale¿y zapomnieæ. To wszyst-
ko dzieje siê po to, aby podnieœæ komfort ¿ycia w
Stargardzie. Dlatego apelujê do wszystkich moich
wspó³mieszkañców o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ.
£atwo nie bêdzie przez kilka miesiêcy, ¿eby póŸniej
by³o zdecydowanie lepiej!

 rozmawia³: (RuM)

Rozmowa z Rafa³em Zaj¹cem, prezydentem Stargardu, na temat inwestycji drogowych w mieœcie i utrudnieñ, które powoduje ich realizacja.



4

ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2018s.4

SPECJALNY DODATEK DROGOWY



5

ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2018 s.5

SPECJALNY DODATEK DROGOWY



6

ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2018s.6

Linia nr 0

Linia nr 8

Dodatkowa linia "0"
Od 7 maja Miejskie Przedsiêbiorstwo Komuni-
kacji wprowadza liniê nr 0. Linia bêdzie obs³u-
giwa³a trasê Pêtla Moniuszki - Pêtla plac Wolno-
œci - Pêtla Moniuszki.

Autobusy bêd¹ jeŸdzi³y z czêstotliwoœci¹ od 5 do
15 minut w zale¿noœci od pory dnia. - Wprowadzamy
"zerówkê" w celu zmniejszenia uci¹¿liwoœci w pod-
ró¿owaniu na trasie od ulicy Szczeciñskiej do placu
Wolnoœci przez ul. Dworcow¹ i Wyszyñskiego. Kur-
sowanie tej dodatkowej linii w po³¹czeniu z rozk³a-
dem jazdy linii funkcjonuj¹cych przez ulicê Dwor-
cow¹ zapewni mieszkañcom dojazd do ulicy Wyszyñ-
skiego - t³umaczy prezes MPK Jan Gumu³a.

Trasa linii "0"
Pêtla Moniuszki - Pêtla pl. Wolnoœci przez ulice:

Szczeciñska, I Brygady, Dworcowa, Wyszyñskiego;
Pêtla pl. Wolnoœci - pêtla Moniuszki przez: Wy-

szyñskiego, Dworcowa, I Brygady, Szczeciñska.

Linia nr 12

Ósemka:
Tañskiego - pl.
Wolnoœci - Tañskiego
Po zamkniêciu wiaduktu Szczeciñska - Wy-
szyñskiego linia nr 8 kursowaæ bêdzie od uli-
cy Tañskiego do placu Wolnoœci i z powro-
tem.

Na trasie od placu Wolnoœci do ulicy Szczeciñ-
skiej przewozy realizowane bêd¹ lini¹ dodatkow¹
nr "0" oraz liniami funkcjonuj¹cymi przez ulicê
Dworcow¹. Dla linii nr 8 obowi¹zywaæ bêdzie tym-
czasowy rozk³ad jazdy.

Linia nr 13 i 18

Nr 12 przez Koœciuszki
Dla linii 12 zostanie wprowadzony tymczasowy
rozk³ad jazdy. Linia równie¿ kursowaæ bêdzie
przez ulicê Koœciuszki, Spokojn¹ i Bogus³awa IV.

Od placu Wolnoœci linia kursowaæ bêdzie na
sta³ej trasie przejazdu. Od ulicy Pi³sudskiego w kie-
runku ulicy Szczeciñskiej trasa linii nr 12 przebie-
gaæ bêdzie równie¿ przez ulice Starego Miasta.

Trasa linii nr 12: Pêtla TESCO, Szczeciñ-
ska, S³oneczna, Koœciuszki, Spokojna, Bogu-
s³awa IV, Staszica, Krzywoustego, Kazimierza
Wielkiego, Portowa, pl. Wolnoœci, Okrzei, Li-
manowskiego, Wojska Polskiego, Sportowa,
Brzozowa, Polna, Reymonta, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza, Pi³sudskiego, Struga, Chrobre-
go, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Sta-
szica, Bogus³awa IV, Spokojna, Koœciuszki,
Szczeciñska, Pêtla TESCO.

13 i 18 z Pogodnej/
Hallera
W zwi¹zku z przebudow¹ Alei ¯o³nierza i wpro-
wadzeniem ruchu jednokierunkowego zmieni³y siê
przystanki i trasy przejazdów autobusów nr 13 i
18. Wy³¹czone zostaj¹ przystanki: Al. ̄ o³nierza -
Szko³a, Al. ̄ o³nierza oraz Al. ̄ o³nierza - Koszary.

Po zmianie organizacji ruchu przystankiem po-
cz¹tkowym dla autobusów linii 13 i 18 jest przystanek
Pogodna - os. Hallera. - Wybieraj¹c tê lokalizacjê kie-
rowaliœmy siê ma³¹ odleg³oœci¹ nowego miejsca, od
nieczynnego obecnie przystanku Aleja ̄ o³nierza - osie-
dle Hallera. Aby przejœæ spod kasyna do tymczasowe-
go przystanku pocz¹tkowego dla autobusów obu linii,
trzeba pokonaæ niespe³na 320 metrów. Uznaliœmy, ¿e
bliskoœæ pocz¹tkowego przystanku tymczasowego,
sk¹d swoje kursy rozpoczn¹ autobusy linii 13 i 18,
zrekompensuje problem sprawnego dotarcia do auto-
busu po zamkniêciu Al. ̄ o³nierza - t³umaczy prezes
Jan Gumu³a. Zosta³ te¿ uruchomiony tymczasowy przy-
stanek autobusowy na ulicy Aleja ̄ o³nierza - Boczna.

Pasa¿erowie powinni zwróciæ baczn¹ uwagê na
numery i wyœwietlacze kierunkowe autobusów, któ-
re oczekuj¹ na tymczasowym przystanku pocz¹tko-

wym Pogodna- osiedle Hallera. Dochodzi tam cza-
sem do sytuacji, ¿e oczekuj¹ tu na swój odjazd jedno-
czeœnie autobusy obu linii.

Trasa linii nr 13 zmieni siê dodatkowo od 7 maja po
zamkniêciu wiaduktu Szczeciñska-Wyszyñskiego.

Linia nr 13: Pogodna - os. Hallera, al. Gryfa,
Koœciuszki, pl. S³oneczny, Szczeciñska, Pierwszej
Brygady, Dworcowa, Wyszyñskiego, Czarnieckie-
go, Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, Chrobre-
go, Gdañska, Gdyñska. Powrót przez ulice: Wy-
szyñskiego, Dworcowa, Pierwszej Brygady.

Linia nr 18: Pogodna - os. Hallera, Aleja Gryfa,
Koœciuszki, Spokojna, Bogus³awa IV, Staszica, Krzy-
woustego, Kazimierza Wielkiego, Portowa, Wojska
Polskiego, Konopnickiej, Pierwszej Brygady, Cegla-
na, Us³ugowa/Pêtla TESCO, Ceglana, Pierwszej Bry-
gady, Pi³sudskiego, Struga, Chrobrego, Kazimierza
Wielkiego, Krzywoustego, Staszica, Bogus³awa IV,
Spokojna, Koœciuszki, pl. S³oneczny, Aleja ̄ o³nie-
rza - Boczna, Pogodna.

4 i 5 - podwójna zmiana
Dwukrotnie zmieni siê trasa linii nr 4 i 5. Najpierw od
7 maja po zamkniêciu wiaduktu Wyszyñskiego-
Szczeciñska, a nastêpnie w po³owie lipca po zamkniê-
ciu przejazdu w Lipniku.

Po 7 maja obie linie od przystanku "Szczeciñska -
S³oneczna" bêd¹ kursowaæ przez ulice: Koœciuszki, Spo-
kojn¹, Bogus³awa IV, Czarnieckiego i bêd¹ koñczyæ kur-
sowanie na przystankach przy placu Wolnoœci. Dojazd
od placu Wolnoœæ w kierunku ulicy Szczeciñskiej odby-
waæ siê bêdzie t¹ sam¹ tras¹.

Linia nr 4: Reptowo, NiedŸwiedŸ, Ka³êga, Mota-
niec, Kobylanka, Bielkowo, Jeczydó³, Morzyczyn, Ziele-
niewo, Lipnik, Moniuszki, Szczeciñska, S³oneczna, Ko-
œciuszki, Spokojna, Bogus³awa IV, Czarnieckiego, pl.
Wolnoœci.

Linia nr 5: Koszewo, Wierzchl¹d, Skalin, Kunowo,
Zieleniewo, Lipnik, Moniuszki, Szczeciñska, S³onecz-
na, Koœciuszki, Spokojna, Bogus³awa IV, Czarniec-
kiego, pl. Wolnoœci.

W zwi¹zku z przebudow¹ drogi powiatowej i za-
mkniêcie odcinka od Wêz³a Stargard Zachód do skrzy¿o-
wania z drog¹ w Lipniku (oko³o 15 lipca) nast¹pi¹ korek-
ty rozk³adów jazdy oraz lokalizacje przystanków dla linii
nr 4 i 5. - Kursowaæ bêdziemy zmienion¹ tras¹ z pominiê-
ciem przystanków zlokalizowanych w obrêbie ul. Wy-
szyñskiego-Bank oraz ul. Szczeciñskiej obok McDo-
nalds'a, a tak¿e nastêpnych przystanków w stronê Ziele-
niewa od przystanku Szczeciñska - RNN (Energetyka) -
mówi Mariusz Chybowski z MPK.

Nowa trasa linii nr 4: od Pêtli plac Wolnoœci, Woj-
ska Polskiego - Szko³a, Konopnickiej, Pierwszej Bryga-
dy, Szczeciñska - Wieniawskiego, Szczeciñska - Moniusz-
ki, Szczeciñska - wie¿owiec, Szczeciñska - S³oneczna,
Koœciuszki - Al. Gryfa, Koœciuszki - Cmentarz, Spokoj-
na Cmentarz, Golczewo, Skalin, Kunowo, Zieleniewo -
Szczeciñska, Morzyczyn - Sosnowa, Morzyczyn - Szcze-
ciñska.

Trasa linii nr 4 powrót: Morzyczyn - S³oneczna,

Linia nr 2 i 3

Linia nr 4 i 5

Linie 2 i 3 po nowemu
Trasy linii nr 2, 3 od ulicy Szczeciñskiej bêd¹ prze-
biegaæ ulicami Pierwszej Brygady, Konopnick¹ oraz
Pi³sudskiego, natomiast trasa powrotna bêdzie uli-
cami Wojska Polskiego oraz Konopnickiej.

Linia nr 2: Pêtla TESCO, Moniuszki, Szczeciñ-
ska, Pierwszej Brygady, Pi³sudskiego, Struga, Chro-
brego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Staszica,
Warszawska, Niepodleg³oœci, Twardowskiego, Armii
Krajowej, Broniewskiego, Warszawska, Staszica, Krzy-
woustego. Kazimierza Wielkiego, Portowa, Wojska
Polskiego, Konopnickiej, Pierwszej Brygady, Szcze-
ciñska, Pêtla TESCO.

Linia nr 3: Grzêdzice, Lipnik, Szczeciñska, Pierw-
szej Brygady, Pi³sudskiego, Czarnieckiego, Krzywouste-
go, Bydgoska, Strachocin, Œwiête, Tychowo, Su³kowo.

Powrót przez ulice: Wojska Polskiego, Konop-
nickiej, Pierwszej Brygady.

Morzyczyn - ̄ eglarska, Zieleniewo - Szczeciñska pla¿a,
Zieleniewo - Boczna, Kunowo, Skalin, Golczewo, Spo-
kojna - granice miasta, Spokojna - nowy cmentarz, Spo-
kojna - dzia³ki, Spokojna - Koœciuszki, Koœciuszki - Szkol-
na, Szczeciñska - plac Zgody, Szczeciñska - Wieniaw-
skiego, Szczeciñska - Moniuszki, Szczeciñska - wie¿o-
wiec, Pierwszej Brygady, Pi³sudskiego - Konopnickiej,
Pêtla plac Wolnoœci.

Trasa linii nr 5: od Pêtli plac Wolnoœci, Wojska Pol-
skiego - szko³a, Konopnickiej, Pierwszej Brygady, Szcze-
ciñska - S³oneczna, S³oneczna, Koœciuszki - Al. Gryfa,
Koœciuszki - Cmentarz, Spokojna - Cmentarz, Golcze-
wo, Skalin, Kunowo, Zieleniewo - Szczeciñska, i dalej
zgodnie po swojej trasie.

Trasa linii nr 5 powrót: - po swojej dotychczaso-
wej trasie, a nastêpnie Skalin, Kunowo, Skalin, Golcze-
wo, Spokojna - granice miasta, Spokojna - nowy cmen-
tarz, Spokojna - dzia³ki, Spokojna - Koœciuszki, Koœciusz-
ki - Szkolna, Szczeciñska - pl. Zgody, Pierwszej Brygady,
Pi³sudskiego - Konopnickiej, Pêtla plac Wolnoœci.
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Informacja ca³odobowa
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacji w Stargardzie w zwi¹zku ze zmianami tras autobusów, rozk³adów jazdy oraz lokalizacji przystanków zachêca do

korzystania z aplikacji mobilnej jakdojade.pl, w której uwzglêdniane bêd¹ na bie¿¹co wszystkie zmiany.

Ponadto wszystkie bie¿¹ce komunikaty pasa¿erowie znajd¹ na stronie www.mpkstargard.pl.
Spó³ka s³u¿y te¿ mieszkañcom ca³odobow¹ informacj¹ pod nr telefonu: 91 573-13- 82.

Do dyspozycji pasa¿erów s¹ nasi pracownicy w punktach informacyjnych przy ul. Pi³sudskiego
(tel.: 91 577- 24- 49) oraz przy Pêtli Moniuszki (91 573- 24- 46) i na osiedlu Lotnisko (91 576- 21- 22).

Od rozpoczêcia inwestycji na rondzie Bema -11.Li-
stopada - Szczeciñska - Towarowa nieczynne bêd¹ przy-
stanki "Szczeciñska - DKK" oraz "Szczeciñska". Pomi-
mo utrudnieñ wynikaj¹cych z zamkniêcia przejazdu od
ul. Szczeciñskiej do Wyszyñskiego zostanie zapewnio-

Objazdy Szczeciñska - Wyszyñskiego
Od 7 maja po zamkniêciu wiaduktu Szczeciñska - Wyszyñskiego trasa objazdów dla autobusów przebiegaæ bêdzie ulicami Pierwszej Brygady oraz
Dworcow¹. Objazd dotyczyæ bêdzie nastêpuj¹cych linii komunikacyjnych: 10, 13, 19, 20, 22, 28, 100, N.

ny dojazd do przystanku Wyszyñskiego - poczta oraz
Wyszyñskiego - bank.

- Proponuj¹c trasy objazdy przez ulicê Dworcow¹
zapewniamy dojazd do zak³adów pracy, zlokalizowa-
nych w dzielnicach przemys³owych, dla osób przyje¿d¿a-

j¹cych do Stargardu poci¹gami. Zapewniony zostanie
równie¿ dojazd do instytucji takich jak banki, poczta
oraz placówek handlowych zlokalizowanych przy ulicy
Wyszyñskiego - zapewnia Jan Gumu³a z MPK. Dla linii
nr 10 obowi¹zywaæ bêdzie tymczasowy rozk³ad jazdy.

Dla pasa¿erów zamieszka³ych w pobli¿u osiedli
Letniego i Hallera, a korzystaj¹cych z linii 28, MPK
przygotowa³o przystanki: Koœciuszki - Plac Majdanek
i Koœciuszki Szkolna. Przez ul. Koœciuszki trasa linii
28 biegnie w obu kierunkach. Mieszkañcy osiedla Za-
chód mog¹ korzystaæ natomiast z autobusu linii 28,
wsiadaj¹c na przystankach przy ul. Szczeciñskiej.

Linia 28 z do Zak³adu Karnego
Po rozpoczêciu przebudowy Alei ¯o³nierza zmianie uleg³a trasa autobusu linii nr 28. Autobus
jeŸdzie z pominiêciem osiedla Letniego oraz Alei ̄ o³nierza.

Od dnia 23 kwietnia linia bêdzie jeŸdzi³a ze Szcze-
ciñskiej przez 9 Zaodrzañskiego PP do Zak³adu Kar-
nego w obu kierunkach.  Natomiast od 7 maja trasa
linii 28 bêdzie przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Tañskiego, Lotników, Lelewela, Traugutta - Niem-
cewicza, Broniewskiego, Warszawska, Staszica, Czar-
nieckiego, pl. Wolnoœci, Wyszyñskiego, Dworcowa,

Pierwszej Brygady, Szczeciñska - Wieniawskiego,
Szczeciñska - Moniuszki, Pêtla Moniuszki, 9 ZPP (os.
Zachód), Zak³ad Karny, 9 ZPP (os. Zachód), Szcze-
ciñska - Moniuszki, Szczeciñska  - Wie¿owiec, S³o-
neczna, Koœciuszki, Spokojna, Golczewo, Metalowa,
Œniadeckiego, Tañskiego.

Linia nr 28
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