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TRASY LINII 
MPK

Przedstawiamy 
schemat organiza-
cji ruchu autobu-
sów MPK wraz 
z przebiegiem tras 
dla wszystkich 
linii. 

Strony 4-7

WYBIERAMY 
SPORTOWCA 
I TRENERA 
ROKU
Do 18 lutego 
wybieramy w Ple-
biscycie „Gwiazdy 
Stargardzkiego 
Sportu”. Zamiesz-
czamy kupon 
oraz informacje o 
kandydatach. 

Strona 8

OTWARCIE ZINTEGROWANEGO 
CENTRUM PRZESIADKOWEGO 
(ZCP) ZMIENIA DOTYCHCZASOWY 
SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZ-
NEGO W NASZYM MIEŚCIE. LINIE 
AUTOBUSOWE ZOSTAJĄ WPISANE 
W SIEĆ SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU 
METROPOLITALNEGO. PRZYSTANEK 
PRZY PLACU WOLNOŚCI PRZESTA-
JE ISTNIEĆ, PODOBNIE JAK ROZSI-
ANE PO CENTRUM MIASTA PRZYS-
TANKI BUSÓW. OPTYMALIZACJA 
TRAS MA W SPOSÓB ZNACZNY 
WPŁYNĄĆ NA PODNIESIENIE KOM-
FORTU PODRÓŻOWANIA. TAKIE SĄ 
ZAŁOŻENIA.

ZCP rozpoczyna działalność 1 lutego. 
Jego uruchomienie pociąga za sobą 
szereg istotnych zmian w komunikacji 
miejskiej. Pasażerowie MPK nie powinni 
się jednak niczego obawiać. Od kilku 
dni trwa kampania informacyjna. W 
autobusach rozdawane są broszury na 
temat nowych linii, na przystankach 
są już nowe rozkłady jazdy, ponadto 
mnóstwo istotnych informacji można 
uzyskać śledząc oficjalne strony: www.
stargard.pl i www.mpkstargard.pl. 
Zarówno w bieżącym jak i w lutowym 
wydaniu „SIS” zarezerwowaliśmy wiele 
miejsca na doniesienia dotyczące miej-
skiego transportu publicznego.

Strony 2-7FOTO: T. Surma
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Budowa ZCP wraz ze zmianą organizacji 
ruchu i przebudową dróg w jego najbliż-
szym otoczeniu kosztowało 25 milionów 
złotych. To największa inwestycja w histo-
rii miasta. O prawdziwej wartości projektu 
będziemy mogli przekonać się wszyscy 

poprzez codzienne korzystanie z usług 
komunikacji publicznej.   

Wygodny dojazd wszędzie
- Nasze ZCP będzie integrować cały trans-
port zbiorowy – autobusy, busy, pociągi, 
ale w konsekwencji także transport indy-
widualny mieszkańców. Niemal wszystkie 
linie autobusowe będą przejeżdżać przez 
ZCP, co da możliwość wygodnej prze-
siadki. Zarówno stargardzianie, jak i ludzie 
przyjeżdzający z innych miast regionu i z 
miejscowości okalających Stargard będą 
mogli łatwiej dotrzeć w różne miejsca. 
Umożliwi nam wygodny dojazd do pracy, 
szkoły, rodziny, znajomych. Wierzę, że 
ZCP, przyczyni się do tego, że zaczniemy 
postrzegać transport zbiorowy jako dużo 
bardziej atrakcyjny, niż było do tej pory. 
Dostęp do naszego rynku pracy zyskają 

ludzie z innych miast. Jestem pewny, 
wartość centrum będziemy doceniać 
jeszcze przez długie lata – mówił podczas 
prezentacji obiektu prezydent Rafał Zając.  
Aby w pełni skorzystać z ZCP trzeba 
zaznajomić się ze zmianami, jakie wynikły 

w związku z jego uruchomieniem. 
- Od 1 lutego pasażerowie komunikacji 
miejskiej w Stargardzie będą musieli 
liczyć się ze zmienionymi trasami linii 
komunikacyjnych, godzinami odjazdów z 
przystanków, a nawet lokalizacją niektó-
rych z nich. Zachęcamy, aby na bieżąco 
śledzić informacje umieszczone na naszej 
stronie internetowej i profilu na Facebo-
oku. Warto również korzystać z aplikacji 
JakDojadę? oraz kiedyPrzyjedzie?, które są 
na bieżąco aktualizowane – mówi Mariusz 
Chybowski z MPK.

Pętla rozwiązana
Od 1 lutego znika przystanek na pętli 
autobusowej przy placu Wolności. Funk-
cje terenu na przeciwko budynku SCK w 
całości przejmuje ZCP przy ul. Towarowej. 
Pasażerowie będą mogli korzystać za to 

z trzech nowo uruchomionych przystan-
ków - u wylotu ul. Struga, a także przy 
skwerze Jana Pawła II.  Nowe przystanki 
autobusowe zlokalizowano również przy 
ul. Andersa, Wojska Polskiego, Wieniaw-
skiego i Cieplnej. 
Zamknięty zostaje punkt kasowy MPK 
przy ul. Piłsudskiego. Pasażerowie będą 
mogli zakupić bilety miesięczne, jedno-
razowe i okresowe w terminalu odprawy 
pasażerów ZCP. Godziny otwarcia nie 
ulegają zmianie. Od poniedziałku do 
piątku bilety można kupować od 6.00 do 
19.00, a w soboty, niedziele i święta od 
9.00 do 17.30. Bez zmian pozostają kasy 
biletowe przy ul. Tańskiego i Szczecińskiej 
(Moniuszki).
Na samym ZCP obowiązuje pewien 
system ułatwiający pasażerom prze-
mieszczanie się w wybranych kierunkach. 
Pierwsze 4 perony ZCP przeznaczone są 
dla autobusów MPK, z czego z peronów 
nr 1 i 2 autobusy odjeżdżają w kierunku 
ul. Wyszyńskiego, natomiast z peronów 3 
i 4 w kierunku ul. Szczecińskiej. Pozostałe 
perony są zarezerwowane dla innych 
przewoźników komunikacji międzymia-
stowej i dalekobieżnej. Wszystkie informa-
cje o godzinach i kierunkach odjazdów 
autobusów prezentowane są na tablicach 
dynamicznej informacji pasażerskiej.

Nowy rozkład, numery i trasy 
Od 1 lutego autobusy MPK poruszają się 
według nowego rozkładu jazdy. Przez cały 
okres ferii zimowych będzie obowiązywał 
nieco inny rozkład jazdy w dni powsze-
dnie. Natomiast już od 11 lutego autobusy 
będą w pełni jeździć na nowym, zopty-
malizowanym rozkładzie. Uruchomione 
zostaną dodatkowe kursy na takich liniach 
jak: 8, 10, 31, 32, 33, 34, 36, 37. Zwiększona 
zostanie częstotliwość kursowania.- Przy-
kładowo, z osiedla Letniego do centrum 
miasta w dni robocze liczba kursów ule-
gnie zwiększeniu z 53 do 74 dziennie. Z 
osiedla Lotnisko w dni robocze wyjeżdżać 

Centrum zmienia życie pasażerów
OTWARCIE ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO (ZCP) PRZY UL. TOWAROWEJ POCIĄGNĘŁO ZA SOBĄ CAŁĄ LAWINĘ 
ZMIAN, KTÓRE POWINNY WYJŚĆ NA DOBRE PASAŻEROM – MIESZKAŃCOM I TURYSTOM. 

Marcin Rumiński

Na tablicy umiesz-
czono fotografię ś.p. 
Sławomira Pajora 
oraz krótką notkę 
informacyjną na 
Jego temat, koń-
czącą się słowami: 
„…zmienił Stargard 
na dobre”. Tablicę 
odsłonili wspólnie: 
Zuzanna Pajor - wdowa po Prezydencie, Rafał Zając – prezydent 
Stargardu, Michał Bryła – przewodniczący Rady Miejskiej oraz Jan 
Gumuła – prezes MPK.
- Nieprzypadkowo zaprezentowaliśmy ZCP właśnie dziś. Druga 
rocznica śmierci śp. prezydenta Sławomira Pajora to okazja do 
przypomnienia i podkreślenia roli, jaką odegrał dla nas – dla 
Stargardu. Bardzo dobrze pamiętam, jak mówił, że centrum 
przesiadkowe jest najważniejszą inwestycją Jego przerwanej 
nagle kadencji. Sławomir Pajor był wizjonerem. Mówił, że ZCP 
to najważniejsza inwestycja tej kadencji. Niestety nie mógł jej 
dokończyć. Dziś Jego marzenie jest gotowe. Sławku, zmieniłeś 
Stargard na dobre. Tobie dziękujemy! – powiedział podczas 
oficjalnej prezentacji ZCP prezydent Rafał Zając.
Odsłonięcie tablicy było jednym z elementów obchodów 

Tobie Sławku 
dziękujemy!
W PIĄTEK 18 STYCZNIA MINĘŁY DWA LATA OD NAGŁEJ ŚMIERCI 
PREZYDENTA STARGARDU SŁAWOMIRA PAJORA. NA BUDYNKU 
ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO ZOSTAŁA 
ODSŁONIĘTA TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA TĘ WYBITNĄ POSTAĆ 
W DZIEJACH MIASTA.

(RuM)

 Samochody osobowe z silnikiem diesel, 
ciężarówki, autobusy i autokary mogą 
tankować na stacji KM od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 23.00 
oraz w niedzielę od 14.00 do 22.00. Na KM 
można płacić kartą. W niedalekiej przyszło-
ści stacja będzie w pełni samoobsługowa, 
czyli płacimy kartą i tankujemy tyle ile za-
płaciliśmy. To oznacza, że do baka wlejemy 
więcej niż na innych stacjach, gdyż paliwo 

Najtaniej na stacji MPK
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W STARGARDZIE URUCHOMIŁO  WŁASNĄ, OGÓLNODOSTĘPNĄ STACJĘ PALIW PRZY 
UL. SKŁADOWEJ 1. TUTAJ KIEROWCY ZATANKUJĄ NAJTAŃSZY OLEJ NAPĘDOWY W MIEŚCIE.

jest na KM-ce najtańsze - poniżej 5 złotych 
za litr.
- Paliwo sprzedawane w stacji MPK cechuje 
najwyższa jakość oraz atrakcyjna cena. 
Do każdej dostawy dostarczany jest atest 
jakościowy świadczący o jakości paliwa – 
zachęca prezes Jan Gumuła. Olej napędo-
wy z MPK to gwarancja wysokiej jakości 
połączona z walorami ekologicznymi. A 
przy tym niska cena poniżej 5 złotych za 

litr. - Autobusy MPK to w większości pojaz-
dy spełniające wysokie wymagania norm 
emisji spalin EEV, EURO V oraz EURO VI, z 
tego powodu jakość tankowanego paliwa 
ma bezpośredni wpływ na bezawaryjne 
działanie skomplikowanych układów pali-
wowych w autobusach. Paliwo musi być 
najwyższej jakości. Zapraszamy wszystkich 
chętnych, zarówno odbiorców indywidual-
nych jak i firmy - dodaje prezes MPK.

(RuM)

rocznicowych zorganizowanych przez Miasto. Później na grobie 
ś.p. Prezydenta Stargardu na cmentarzu przy ul. Kościuszki, 
odprawione zostały modlitwy, złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Następnie w kolegiacie NMP Królowej Świata odprawiona została 
msza w intencji Sławomira Pajora.
Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości.

dokończenie na stronie 7
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będzie o 16 kursów więcej niż obecnie, 
czyli w dzień roboczy 78 połączeń. 
Liczba kursów ulegnie zwiększeniu także 
z osiedla Pyrzyckiego w kierunku cen-
trum – z 69 do 78 w dni robocze – mówi 
Mariusz Chybowski z MPK.
Miejski przewoźnik wprowadza cztery 
zupełnie nowe linie - 5, 15, 24 i 25. Pierw-
sze dwie obejmą trasę wycofanej z kur-
sowania 18-stki.  Linia 24 zapewni dojazd 
z centrum (ul. Konopnickiej) do  terenów 
przemysłowych  przy ul. Metalowej. 
Natomiast linia 25 połączy osiedle Lot-
nisko z osiedlem Zachód. Szczegółowe 
informacje o nowych trasach znajdują 
się na kolejnych stronach „SIS”.
Linie pozamiejskie od 1 lutego otrzymu-
ją „trójkę” z przodu. Dodatkowo autobus 
nr 11-stka to odtąd 31, a 16-stka to 32. 
Trójka z przodu oznacza dla wszystkich 
pasażerów, że autobus jedzie poza 
miasto np. do Strumian, Witkowa, nad 

Miedwie, do Sowna, Żarowa, Święte-
go. W Stargardzie spotkamy autobusy 
o numerach: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
Nowa numeracja w tym przypadku jest 
wymogiem związanym z tworzącym się 
zintegrowanym transportem miejskim. 
Dzięki temu połączenia autobusowe 
będą bardziej przejrzyste zarówno dla 
mieszkańców jak i osób odwiedzających 
Stargard. 

To dopiero początek
Od 2015 roku Miasto prowadzi rozmowy 
z PKP na temat zintegrowania funkcji 
transportowych oraz inwestycji służą-
cych poprawie układu komunikacyjne-
go. Wiele spraw udało się już dogadać. 
Dzięki tej współpracy możemy cieszyć 
się z ZCP, a niebawem z ogromnego 
parkingu typu park&ride przy ul Barni-
ma. - ZCP to element dużej przebudowy 
komunikacyjnej Stargardu, a tak na-

prawdę – to jej początek. Pojawiają się 
pytania o podziemny tunel pod pero-
nami dworca umożliwiający dojście do 
ZCP. Wiem już, że w najbliższym czasie 
spółka PKP PLK ma podpisać umowę na 
modernizację linii kolejowej. Ten tunel 
powstanie właśnie w ramach tej inwe-
stycji. Oprócz tego w mieście wymienio-
ne zostaną też cztery wiadukty. Jeden z 
nich będzie miał kluczowe znaczenie dla 
budowy północnej obwodnicy Star-
gardu. Dzięki niej natomiast będziemy 
w stanie przebudować ścisłe centrum 
miasta. Równolegle z inwestycją kole-
jową my zaczniemy budować potężny 
parking na prawie 300 aut do przesiadek 
indywidualnych. Powstanie on wzdłuż 
ulicy Barnima, którą zresztą też przebu-
dujemy. Widać więc wyraźnie, że ZCP to 
rzeczywiście początek dużej przemiany 
komunikacyjnej w Stargardzie – mówi 
prezydent Rafał Zając.

dokończenie ze strony 3



8 STARGARDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY #01

PLEBISCYT „GWIAZDY STARGARDZKIEGO SPORTU”
SPORTOWCY - NOMINOWANI Grzegorz Szatkowski 

Dyscyplina: brazylijskie jiu-jitsu
Trener Kacpra Rota 
Wnioskodawca: KS Valiant Gold Team  
 
Jarosław Piskorz 
Dyscyplina: piłka nożna 
II trener piłkarzy Błękitnych.
Wnioskodawca: KP Błękitni Stargard 

Mariusz Kucharczyk
Dyscyplina: zapasy   
Trener Katarzyny Mądrowskiej, Weroniki 
Kiszki, Katarzyny Dulęby i Pauliny Kucharczyk
Wnioskodawca : KS Feniks Pesta

Bożena Prządka 
Dyscyplina: karate Shotokan
Trenerka Bereniki Prządki i Julii Pakuły.
Wnioskodawca: Stargardzkie Stowarzysze-
nie Karate „Shobu-Kan”

Mirosław Dobrzański 
Dyscyplina: tenis stołowy
Trener Magdy Pawłasek, 
Łukasza Kowalskiego
Wnioskodawca: KS ATS Stargard

Zbigniew Krzysiek
Dyscyplina: lekkoatletyka 
Trener Pauliny Kaczyńskiej, Damiana 
Kabata, Mileny Sadowskiej, Aleksandra 
Grabarczyka
Wnioskodawca: WMLKS Pomorze 
Stargard

Marek Różyczka  
Dyscyplina: lekkoatletyka 
Trener Pawła Misiaszka, Mateusza Modrze-
jewskiego, Zuzanny Komisarczyk, Gabriela 
Jagiełki, Magdaleny Zycer 
Wnioskodawca : LLKS Pomorze Stargard
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KULTURA

Wojciech Ziółkowski 
kolarstwo torowe
Wnioskodawca: Stargard na Rowery 

Manuela Jakóbiak 
siatkówka kobiet
Wnioskodawca : KS Spójnia Stargard

Marcin Dymała
koszykówka
Wnioskodawca: Spójnia Stargard SSA  

Kacper Rot
brazylijskie Jitsu
Wnioskodawca: KS Valiant Gold Team

Janusz Olszewski
żeglarstwo 
Wnioskodawca: 
Zachodniopomorska Rada Olimpijska
 
Aneta Krus
piłka nożna
Wnioskodawca : KP Błękitni Stargard 

Grzegorz Rogala
piłka nożna   
Wnioskodawca: KP Błękitni Stargard 

Katarzyna Mądrowska
zapasy   
Wnioskodawca : KS Feniks Pesta Stargard

Monika Szotowicz 
kolarstwo szosowe
Wnioskodawca : Stargardzkie 
Towarzystwo Cyklistów

Kamil Rudomina
tenis stołowy
Wnioskodawca: KS ATS Stargard

Grzegorz Magnuski 
piłka nożna
Wnioskodawca : ZKS Kluczewia Stargard 

Paulina Kaczyńska
lekkoatletyka/biegi 
Wnioskodawca : WMLKS Pomorze
 
Magdalena Zycer
lekkoatletyka/rzut młotem 
Wnioskodawca : Lekkoatletyczny Ludowy 
Klub Sportowy „Pomorze”

Julia Pakuła
karate Shotokan 
Wnioskodawca:  „Shobu-Kan”

Mariusz Malec
lekkoatletyka  
Wnioskodawca: Stargardzki Klub Morsów 
Miedwianie..

TRENERZY - NOMINOWANI

Aleksander Król
Dyscyplina: siatkówka kobiet
Trenerka siatkarek Spójni Stargard
Wnioskodawca : KS Spójnia Stargard

Krzysztof Koziorowicz
Dyscyplina: koszykówka
Trener koszykarzy Spójni Stargard
Wnioskodawca : 
Spójnia Stargard SSA 

SZCZEGÓŁY:
WWW.STARGARD.PL

KUPONY:
urna, parter UM Stargard 
przy ul. Czarnieckiego 17


