
KOMUNIKAT  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI  

w Stargardzie Szczeci ńskim   
 

W dniu 1 listopada 2014r. Wszystkich Świętych (sobota)  zamknięta będzie ulica 
Kościuszki na odcinku od wjazdu na parking przy „Kauflandzie” do skrzyżowania z ulicą 
Spokojną oraz ulica Spokojna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki wzdłuż starego 
cmentarza do skrzyżowania z ulicą Przedwiośnie. W związku z tym do głównych bram 
cmentarzy dojazd autobusami MZK linii nr 1,18, A i B będzie bezpłatny.  
Od godziny 9:00 do 17:00 autobusy tych linii będą kursowały z częstotliwością co 10 do 15 
minut.  
W tym dniu b ędzie obowi ązywał specjalny rozkład jazdy.  Informacja na przystankach 
po trasach tych linii.  
 
Linia  A –  obsługuje dzielnic ę „os. Pyrzyckie” i „os. Lotnisko”  

- autobus b ędzie kursowa ć  w godz. 8.30 do 16.00   
z częstotliwo ścią co 20 do 30 minut.  

 
TRASA LINII  A : 
Od Giżynek przez Spokojna, Bogusława IV, Staszica, Warsza wska, 
Niepodległo ści, Powsta ńców Warszawy, Armii  Krajowej, Broniewskiego, 
Lelewela, Lotników, do Ta ńskiego – POWRÓT T Ą SAMĄ TRASĄ 

  
Linia  B –  obsługuje dzielnic ę „os. Chopina” i „os. Zachód” -  

autobus b ędzie kursowa ć  w godz. 9.00 do 16.30   
z częstotliwo ścią co 40 minut  

 
TRASA LINII  B : 
Od Giżynek przez Spokojna, Ko ściuszki, Słoneczna, Szczeci ńska,  
do Wieniawskiego – POWRÓT T Ą SAMĄ TRASĄ 
 
O godz. 11.00  z Koszewa odjedzie autobus przez Koszewko, Wierzchl ąd, Skalin, 
Kunowo, Lipnik do bramy głównej cmentarza w Stargardzie przy ulicy Kościuszki. 
Powrót o godz. 16.00  z  przystanku Kościuszki-park (naprzeciw bramy głównej 
cmentarza). 
 
 
W dniach  31 pa ździernika 2014 r.(pi ątek), 2 listopada 2014 r. (niedziela) 
przewozy do cmentarzy będą realizowane autobusami linii komunikacyjnych nr 1 i 18 ze 
zwiększoną częstotliwością.  

 
 

W dniu 1 listopada 2014r . autobusy linii 10, 12, 20 i Nocna  będą rozpoczynać  
i kończyć kursowanie na przystanku „P ętla  Moniuszki”. 

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 
91-573-24-46,   91-577-24-49, 91-573-13-82 

 


