
         140 lat komunikacji miejskiej w Szczecinie  

23 sierpnia przypada rocznica uruchomienia pierwszej linii tramwajowej w Szczecinie. Było 

to w 1879 roku. Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej chcąc uczcić 
140-lecie komunikacji miejskiej w naszym mieście zaprasza wspólnie z Urzędem Miasta 

Szczecin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, ZDiTM 

Szczecin, SPA Dąbie, SPA Klonowica, Tramwajami Szczecińskimi oraz Muzeum Techniki i 

Komunikacji na uroczyste obchody w dniach 7–8 września. 

Wydarzeniu będzie towarzyszyć zlot zabytkowych autobusów z takich miast, jak Warszawa, 

Łódź czy Poznań. Swoje pojazdy pokaże też Muzeum Komunikacji w Paterku, a także 

Muzeum Motoryzacji i Techniki w Piastowie. Program przedstawiamy poniżej. 

Sobota – 7 września 

9:30–14:00 – dzień otwarty zajezdni SPA Dąbie, wystawa autobusów zabytkowych i 

współczesnych, przejazd przez zajezdnię linią spacerową, atrakcje dla dzieci, możliwość 
obejrzenia pojazdu MCM, słodki poczęstunek, gadżety, specjalne linie umożliwiające dojazd. 

9:30–13:00 – linia tramwajowa numer 20, kursująca na trasie Filharmonia – Brama Portowa – 

Gdańska – Basen Górniczy – Turkusowa, z częstotliwością 30 minut, obsługa: EZG. 

10:00–13:00 – linia autobusowa numer 140, kursująca na trasie Turkusowa – Osiedle 

Słoneczne – Struga Zajezdnia, z częstotliwością 15 minut, obsługa: SPA Dąbie. 

Ok. 11:00, 14:00, 15:30 – odjazdy ze stacji Szczecin Główny specjalnych pociągów Polregio 

do Polic. 

12:30–13:40 – parada autobusów historycznych i współczesnych na trasie: zajezdnia SPA 

Dąbie – Hangarowa – Gdańska – Energetyków – Wały Chrobrego – Małopolska – plac Rodła 

– plac Szarych Szeregów – Brama Portowa – Dworzec Główny. 

W godzinach 10:00–18:00 możliwość zwiedzania Muzeum Techniki i Komunikacji – 

Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w promocyjnej cenie 5 zł. 

Niedziela – 8 września 

10:20–10:30 – odjazdy specjalnych, dowozowych linii tramwajowych numer 802 i 801 z pętli 
„Turkusowa” i „Potulicka” do zajezdni tramwajowej Pogodno. 

11:00–12:30 – dzień otwarty zajezdni tramwajowej Pogodno (al. Wojska Polskiego), 

wystawa taboru, możliwość zwiedzania obiektu, wystawa pojazdów technicznych, linia 

specjalna: Zajezdnia Pogodno – Głębokie. 

12:30–13:25 – parada tramwajów historycznych i współczesnych trasą: zajezdnia 

tramwajowa Pogodno – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – 

plac Odrodzenia – Piłsudskiego - plac Grunwaldzki – Piłsudskiego – plac Rodła – 

Piłsudskiego – Matejki – plac Żołnierza Polskiego – aleja Niepodległości – Brama Portowa – 



plac Zwycięstwa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – al. Bohaterów 

Warszawy – Mickiewicza – Żołnierska – pętla tramwajowa Krzekowo. 

13:30–13:40 – specjalna linia dowozowa na odcinku Krzekowo – zajezdnia SPA Klonowica. 

13:30–15:00 – dzień otwarty zajezdni SPA Klonowica, wystawa autobusów zabytkowych i 

współczesnych, przejazd przez zajezdnię linią spacerową, możliwość obejrzenia zajezdni od 

kuchni. 

15:00 – zakończenie obchodów. 

W godzinach 10:00–16:00 możliwość zwiedzania Muzeum Techniki i Komunikacji – 

Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w promocyjnej cenie 5 zł. 

Wszystkie punkty programu, oprócz sobotnich linii dojazdowych są bezpłatne. Organizatorzy 

zastrzegają sobie możliwość nieznacznych zmian w programie. Będzie on aktualizowany na 

bieżąco. 

 

 


