
 
 

 Z dniem 1 lutego 2014 r.  (sobota) wprowadza się zmiany na liniach autobusowych 
54, 55, 61, 62 (dotychczas 61bis), 64, 66, 70, 81, 83, 85 (dotychczas 55bis) i 88. 
 

1) Na linii 54 wydłuŜa się wybrane kursy w dni powszednie, soboty, niedziele i dni 
świąteczne (za wyjątkiem rozkładu specjalnego) z pętli „Kijewo” do Zakładów 
Mięsnych, 

2) Na linii 55 wprowadza się korektę czasów przejazdu oraz koordynację z liniami  
64 i 66 na wspólnym odcinku. Uruchamia się w dni powszednie dodatkową brygadę 
na czas trwania przerw posiłkowych. 

Ponadto uruchamia się dodatkowy przystanek „Tokarska n Ŝ”  (słupek nr 
86812) w kierunku Basenu Górniczego, zlokalizowany za skrzyŜowaniem ulic 
Przodowników Pracy i Tokarskiej. 

Brygady niskopodłogowe: 
o dni powszednie – 2, 3, 
o dni świąteczne – 1, 2, 3. 

3) Na linii 61 w dni powszednie wprowadza się dodatkową brygadę w godzinach 
szczytów przewozowych, jednocześnie korygujac czasy przejazdu. Zmianie ulega 
organizacja posiłków / podmian kierowców na pętli „Podjuchy Pętla”  
(szczegóły w pkt. 5). 

Brygady niskopodłogowe: 
o dni powszednie – 2, 5, 7, 9, 
o dni świąteczne – 1, 2, 3, 4, 5. 

4) Zmianie ulega oznaczenie z linii 61 bis  na 62, wraz z korektą godzin odjazdów, 
5) Na linii 64 wprowadza się zmianę rozkładu jazdy oraz korektę czasów przejazdu  

i koordynację z liniami 55 i 66 na wspólnym odcinku. Zmianie ulega organizacja 
posiłków / podmian kierowców na pętli „Podjuchy Pętla”: 

o w dni powszednie: 
• 61/4 -> 64/1 (8:30-9:00), 
• 61/4 -> 64/3 (9:10-9:40), 
• 61/6 -> 64/2 (8:50-9:20), 
• 61/6 -> 64/4 (9:30-10:00), 
• 64/4 -> 64/1 (17:48-18:10), 
• 64/4 -> 64/2 (18:13-18:40), 
• 64/4 -> 64/3 (18:48-19:10). 

o w soboty, niedziele i dni świąteczne: 
• 64/1 -> 64/2 (8:11-8:35), 
• 64/1 -> 64/3 (8:51-9:13), 
• 64/3 -> 64/1 (18:18-18:35), 
• 64/3 -> 64/2 (18:50-19:15). 
Ponadto uruchamia się dodatkowy przystanek „Tokarska n Ŝ”  (słupek nr 

86812) w kierunku Dąbia Osiedle, zlokalizowany za skrzyŜowaniem ulic 
Przodowników Pracy i Tokarskiej. 

Dotychczasowe kursy w relacji Klucz Pętla – Zdroje KrzyŜówką zostaną 
wydłuŜone do przystanku „Bagienna” (przystanek na ul. Struga w kierunku Osiedla 
Bukowego – nr 80321) 

Brygady niskopodłogowe: 
o dni powszednie – 1, 2, 3, 
o soboty i dni świąteczne – 1, 2, 3. 



6) Na linii 66 wprowadza się korektę czasów przejazdu oraz koordynację z liniami  
55 i 64 na wspólnym odcinku. W popołudniowym szczycie perzewozowym linia 
będzie kursować co 60-70 minut, 

7) Na linii 70 w dni powszednie nie będą wykonywane kursy: 
o o godz. 5:30 z Urzędu Miasta do Elektrowni Pomorzany, 
o o godz. 6:06 z Elektrowni Pomorzany do Dworca Głównego. 

Jednocześnie wydłuŜa się kurs relacji Dworzec Główny (odj. godz. 6:16) – 
Kamieniec, do relacji Urząd Miasta (odj. godz. 6:00) – Kamieniec. 

Ponadto w soboty, niedziele i dni świąteczne  uruchamia się 4 obiegi w 
relacji Wyszyńskiego  (odj. o godz. 7:30, 14:00, 17:30, 21:50) – Moczyły – 
Kamieniec  (odj. o godz. 8:14, 14:44, 18:14, 22:34). Obsługa taborem MIDI 
niskopodłogowy. 

8) Na linii 81 w dni powszednie wprowadza się dodatkową brygadę w godzinach 
szczytów przewozowych, jednocześnie zwiększając kursowanie linii do 10-20 
minut. Ponadto w ciągu dnia wydłuŜa się 5 dodatkowych kursów z Przecławia do 
Kołbaskowa, 

Brygady niskopodłogowe: 
o dni powszednie – 2, 5, 
o soboty i dni świąteczne – 1, 2. 
o Rozkład specjalny – 1. 

9) WydłuŜa się trasę linii 83, która będzie kursować na trasie: Szczecin: Plac 
Kościuszki  – al. Piastów – al. Mieszka I – Południowa – Cukrowa – Do Rajkowa – 
gm. Kołbaskowo: Warzymice – Będargowo – Barnisław – Smol ęcin  – Karwowo – 
Warzymice – Przecław – Warzymice – Szczecin: Do Rajkowa – Cukrowa – 
Południowa – al. Mieszka I – al. Piastów – Plac Ko ścuszki , z obsługą 
następujących dodatkowych przystanków: 

o „Będargowo” (słupek nr 93221) – w kierunku Smolęcina, zlokalizowany przy 
rondzie w miejscowości, 

o „Warnik SkrzyŜowanie nŜ” (słupek nr 93331) – w kierunku Smolęcina, 
zlokalizowany na drodze Będargowo – Barnisław, w pobliŜu miejscowości 
Warnik, 

o „Barnisław” (słupek nr 93411) – w kierunku Smolęcina, zlokalizowany w 
centrum miejscowości, 

o „Barnisław 37 nŜ” (słupek nr 93511) – w kierunku Smolęcina, obok posesji nr 
37, 

o „Smolęcin” (słupek nr 93631) – zatoka przystankowa przed skrzyŜowaniem z 
drogą do Karwowa, 

o „Karwowo” (słupek nr 93712) – w kierunku Placu Kościuszki, w pobliŜu 
skrzyŜowania z drogą prowadzącą do centrum miejscowości, 

o  „Przecław” (słupek nr 91712) – w kierunku Placu Kościuszki, obecny 
przystanek, wspólny z linią 81 w kierunku Szczecina, 

o „Przecław 15 nŜ” (słupek nr 93812) – w kierunku Placu Kościuszki/Warzymic, 
zlokalizowany obok posesji nr 15, 

o „Warzymice Hurtownia nŜ” (słupek nr 91012), „Warzymice Osiedle RóŜane” 
(słupek nr 90912), „Warzymice Osiedle Promyk” (słupek nr 26612) – w 
kierunku Placu Kościuszki, zlokalizowane w pobliŜu przystanków w 
przeciwnym kierunku, 
 
Przystanek „Warzymice Osiedle Promyk” w kierunku Pl acu Ko ściuszki 

zostanie uruchomiony w pó źniejszym terminie (po wybudowaniu peronu 
przystankowego). 

 
 



 
Likwidacji ulega przystanek „Warzymice 14 nŜ” w kierunku Szczecina. 
Linia będzie kursować w dni powszednie w godzinach 4:30-22:30 w 

godzinach szczytów przewozowych co 30-45 minut a w pozostałym okresie co  
70-90 minut (obsługa taborem MIDI, br. niskopodłogowa – 1), zaś w dni świąteczne 
w godzinach 5:30-22:30 co 70-90 minut (obsługa taborem MIDI niskopodłogowy). 

10) Zmianie ulega oznaczenie z linii 55 bis  na 85, wraz z korektą godzin odjazdów. 
Ponadto w godzinach szczytów przewozowych linia będzie kursować co 20 minut, 

11) WydłuŜa się trasę linii 88 na wybranych kursach od pętli „Stobno Stacja” przez 
Bobolin do Warnika, z obsługą nowych przystanków: 

o „Stobno 15 nŜ” (słupek nr 93911 do Warnika, 93912 do Szczecina)  – w obu 
kierunkach, zlokalizowany obok posesji nr 15, 

o „Małe Stobno nŜ” (słupek nr 94011 do Warnika, 94012 do Szczecina) – w 
obu kierunkach, 

o „Bobolin nŜ” (słupek nr 94111 do Warnika, 94112 do Szczecina) – w obu 
kierunkach, zlokalizowany obok posesji nr 2, 

o „Bobolin Kościół” (słupek nr 94211 do Warnika, 94212 do Szczecina) – w 
obu kierunkach, zlokalizowany w centrum miejscowości, 

o „Warnik” (słupek nr 94311) – zlokalizowany w centrum miejscowości. 
Ponadto w soboty, niedziele i dni świąteczne  uruchamia się 3 obiegi w relacji  

C. H. STER (odj. o godz. 9:15, 15:51, 21:35) – Warnik (odj. o godz. 9:45, 16:22, 
22:05). Obsługa we wszystkie dni tygodnia taborem MIDI (br. niskopodłogowa – 1). 

12) Wprowadza się nowe nazwy następujących przystanków: 
o „Autostrada” na „Klucz Autostrada” (dla linii 55), 
o „Transocean nŜ” na „Ogrody „Górki Ustowskie” nŜ” (dla linii 61 i 62), 
o „Kombinat” na „Warzymice Os. Dębowe” (dla linii 81). Obowiązuje nazwa 

podwójna „Warzymice Os. Dębowe (Kombinat)”. 
o „Floriana Szarego” na „Miechowska nŜ” (dla linii 85) przy jednoczesnej 

zmianie nr słupka – 83812. 
13) Wprowadza się zmianę kategorii następujących przystanków: 

o „Jarowita” jako przystanek warunkowy („na Ŝądanie”), 
o „Admiralska” jako przystanek warunkowy („na Ŝądanie”), 
o „Tama Pomorzańska 5” jako przystanek warunkowy („na Ŝądanie”), 
o „Miechowska” jako przystanek warunkowy („na Ŝądanie”), 
o „Przewiewna” jako przystanek warunkowy („na Ŝądanie”). 

 
 


