
 

                                                                
 

 

Przedłużenie linii 30 w gminie Mstów 
INFORMATOR MZDiT DLA PASAŻERÓW 

Opracowanie: Wydział Planowania i Rozliczeń Przewozów MZDiT 
 

Szanowni Państwo! 
 

Po ponad 29 latach przerwy, od 1 września 2020 r., za sprawą rozszerzenia obowiązującego 
od stycznia 2012 r. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Częstochowa a Gminą 
Mstów, autobusy komunikacji miejskiej zawitają do Jaskrowa, Wancerzowa, Mstowa i Siedlca, 
w postaci przedłużonej trasy linii nr 30. 
Trasa „trzydziestki” ulega przedłużeniu o 10 km w jedną stronę, pojawia się na niej 12 nowych 
przystanków, a w zasięgu wspólnie organizowanego publicznego transportu zbiorowego 
znajdzie się blisko 5 tysięcy mieszkańców gminy Mstów, dotąd pozbawionych tak stabilnego 
połączenia komunikacyjnego z miastem. Jednocześnie wydarzenie to jest największą 
jednorazową ekspansją sieci obsługiwanej przez MPK w Częstochowie od września 1999 
roku, a więc od 21 lat! 
Autobusy MPK w przeszłości kursowały do Mstowa już od 1958 roku, najpierw w postaci linii 
nr 16 z Placu Nowotki, w 1964 roku przemianowanej na numer „57”, pod którym kursowały 
z ulicy Piłsudskiego w Częstochowie do mstowskiego rynku do połowy roku 1991. 
1 września 2020 r. komunikacja miejska wróci nie tylko do Mstowa, ale obejmie także cały 
Jaskrów, Wancerzów i Siedlec, zapewniając dobry dojazd do Częstochowy, ale także 
komunikację między miejscowościami na terenie gminy Mstów. Zapraszamy Państwa do 
korzystania z nowego, komfortowego, bezpiecznego i pewnego połączenia komunikacyjnego 
w ramach przedłużonej linii nr 30.  
 
 

Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy 
Tomasz Gęsiarz – Wójt Gminy Mstów 

 

Jakie autobusy będą jeździły do Mstowa, Siedlca, Wancerzowa i Jaskrowa? 
Linia nr 30 będzie obsługiwana przez MPK w Częstochowie Spółka z o.o. Kursowanie 
autobusów MPK będzie znaczącym postępem, jeśli chodzi o jakość pojazdów. Niemal 
wszystkie kursy zaplanowano do realizacji autobusami 18-metrowymi (przegubowymi), 
niskopodłogowymi. Autobusy krótkie pojawiać się będą przede wszystkim w weekendy oraz 
na kursach skróconych do Jaskrowa (pętla Jaskrów Wille). Część autobusów będzie miała 
w wyposażeniu klimatyzację, dostęp do bezpłatnego Internetu bezprzewodowego (wi-fi), 
ładowarki USB do telefonów oraz biletomaty. Na terenie Mstowa najczęściej będą spotykane 
autobusy Mercedes-Benz O530G Citaro oraz Solaris Urbino 18. 



 

Linie 26 i 30 – start i meta w Siedlcu 
 

W odróżnieniu od sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat (linia nr 57), autobusy MPK kursujące do 
Mstowa przez Jaskrów i Wancerzów, tym razem w samym Mstowie pojadą ulicą 
Częstochowską aż do pętli przy Przedszkolu w Siedlcu. Jednocześnie zapadły decyzje, że 
linia nr 26, która przez Mirów i Przeprośną Górkę do Siedlca kursuje od roku 2015,  
w dalszym ciągu będzie wykonywać takie kursy, według zaktualizowanego rozkładu jazdy. 
Poniżej przedstawiamy nowy rozkład linii nr 26 z Siedlca w kierunku Częstochowy, ważny od 
1 września 2020 r.: 

Sytuacja ta oznacza, że do Siedlca przez większość dni będzie można dojechać dwiema 
liniami (26 i 30), z dwóch różnych stron. Zwracamy uwagę, że w dni robocze szkolne Siedlec 
otrzyma aż 29 kursów w ciągu dnia (11 z linii 26 plus 18 „trzydziestek”). Jednocześnie 
nieznacznie mniej kursów do Siedlca będzie wykonywanych z Częstochowy. Patrząc na 
rozkłady jazdy w mieście, należy odszukać kursy oznaczone literą „A”. Zwracamy też uwagę, 
że linia nr 26 będzie kursowała do Siedlca od poniedziałku do piątku. W weekendy oraz 
święta, wszystkie kursy będą skrócone do pętli Mirów Pegaz w Częstochowie, natomiast 
mieszkańców Siedlca zapraszamy w weekendy do korzystania z autobusów linii nr 30, 
którymi także dojadą do miasta, ale przez Mstów, Wancerzów i Jaskrów – mając możliwość 
komunikacji z centrum gminy. 



 

Rozkład jazdy linii nr 30 z pętli w Siedlcu (wspólnej z linią nr 26)  
w kierunku Częstochowy przez Mstów, Wancerzów i Jaskrów 

 
 
Uwaga! W celu obliczenia orientacyjnych godzin odjazdów z innych przystanków, należy do 
godzin podanych w rozkładzie na wydruku przystankowym, dodawać minuty podane na liście 
przystanków w górnej części wydruku (np. 9 minut do kościoła w Wancerzowie). 
 



 

Rozkład jazdy linii nr 30 z rynku w Mstowie (Pl. Mickiewicza)  
w kierunku Częstochowy przez Mstów, Wancerzów i Jaskrów 

 
 
Materiał przygotowany przez: 
Wydział Planowania i Rozliczeń Przewozów MZDiT Częstochowa 
we współpracy z: 
Urzędem Gminy Mstów 
 



 

Rozkład jazdy linii nr 30 z przystanku Wancerzów-Sadowa  
(za skrzyżowaniem) w kierunku Częstochowy przez Wancerzów i Jaskrów 

 
 

 



 

Rozkład jazdy linii nr 30 z II Alei Najświętszej Maryi Panny 
w kierunku Jaskrowa, Wancerzowa, Mstowa i Siedlca 

 
 

 



 

 

Nie każda „30” z Częstochowy dojedzie do Mstowa 
 

Uwaga! Do Wancerzowa, Mstowa i Siedlca będą kursować tylko te autobusy linii nr 30, 
przy których godziny odjazdu nie zostaną oznaczone żadnymi literami.  
Litera „A” oznacza kursy skrócone tylko do pętli Jaskrów Wille  (są one niezbędne dla 
uzyskania dotychczasowej liczby kursów na Wyczerpach i Aniołowie oraz częściowego 
odciążenia kursów „trzydziestki” obsługujących Siedlec, Mstów i Wancerzów); 
Litera „B” oznacza kursy skrócone do D.H. Centrum. Kursy tak oznaczone, pojadą prosto 
z Alei Kościuszki w Aleję Wolności, po czym zakończą obsługę pasażerów i puste wykonają 
przejazd techniczny do zajezdni. 
 

Nowe przystanki – gdzie wsiądziemy i gdzie wysiądziemy? 
 

Przedłużenie linii nr 30 oznacza uruchomienie aż dwunastu nowych przystanków na terenie 
gminy Mstów, dotychczas pozbawionych obsługi przez MPK. Schematy nowej trasy linii 30 są 
dostępne na tablicach ogłoszeń, na przystankach w gminie Mstów oraz na stronach 
internetowych MZDiT (www.mzd.czest.pl) i Urzędu Gminy Mstów (www.mstow.pl).  
Zwracamy Państwu uwagę, że na rynku w Mstowie, autobusy jadące z Częstochowy do 
Siedlca będą zatrzymywały się przy płycie rynku, na przedłużeniu ulicy Częstochowskiej, 
przodem do budynku GOK-u, natomiast jadąc z Siedlca do miasta, objadą rynek dookoła, 
zatrzymując się na środku Placu Mickiewicza, przy wiacie przystankowej. Prosimy na to 
zwrócić uwagę. 
 

Lista nowych przystanków linii nr 30 w gminie Mstów: 
1) Jaskrów – Wille (kursy do/z Mstowa będą obsługiwane nie w zatoce przy ulicy 

Willowej, tylko na przystankach na górce, przy ulicy Spacerowej), kursy skrócone do 
Jaskrowa w dalszym ciągu będą rozpoczynały się i kończyły na istniejącej pętli; 

2) Jaskrów – Częstochowska; 
3) Jaskrów – Rędzińska; 
4) Jaskrów – Starowiejska (przystanki koło szkoły); 
5) Jaskrów – Pogodna; 
6) Wancerzów – Brzozowa; 
7) Wancerzów – Sadowa (przy skrzyżowaniu z drogą na Rudniki, koło stacji paliw); 
8) Wancerzów – kościół (dojście także z rejonu Urzędu Gminy, ulicy Gminnej, od strony 

Cegielni, Rajska i Kłobukowic, osiedla na Górze Szwajcera); 
9) Mstów – Ośrodek Zdrowia (przy ulicy Wolności); 
10) Mstów – Plac Mickiewicza (na rynku); 
11) Mstów – Słowackiego (przy zakładzie „Meble Wrzosowa”); 
12) Siedlec – Św. Antoniego (przy kapliczce i skrzyżowaniu z drogą do Jaskrowa); 
13) Siedlec (pętla przy Przedszkolu, wspólna z linią autobusową nr 26). 

http://www.mzd.czest.pl/
http://www.mstow.pl/


 

Ile zapłacimy za bilety? 
Na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Częstochowa, bilety do gminy 
Mstów będą obowiązywały według taryfy miejskiej, dzięki temu ich ceny będą dla Państwa 
bardzo atrakcyjne. Ceny najbardziej popularnych biletów są następujące: 

 Jednorazowy miejski: normalny 3,60 zł – ulgowy 1,80 zł 

 Czasowy 45-minutowy: normalny 4,00 zł – ulgowy 2,00 zł 

 Czasowy 24-godzinny: normalny 14,00 zł – ulgowy 7,00 zł 

 Miejski 14-dniowy: normalny 60,00 zł – ulgowy 30,00 zł 

 Miejski 30-dniowy: normalny 100,00 zł – ulgowy 50,00 zł 

 Miejski 60-dniowy: normalny 186,00 zł – ulgowy 93,00 zł 
 

Częstochowska Karta Miejska 
Bez tej karty elektronicznej nie kupimy biletu okresowego, ani nie będziemy mogli korzystać z 
elektronicznej portmonetki, pozwalającej sporo zaoszczędzić na biletach jednorazowych. 
Warto więc nieco poświęcenia, by ten temat załatwić. 
Kartę elektroniczną najlepiej wyrobić w punkcie sprzedaży biletów MPK na Placu 
Daszyńskiego lub w Kamienicy Kupieckiej przy Alei Kościuszki. Tam wypiszemy wniosek 
i przekażemy jedno zdjęcie legitymacyjne. W ten sposób podczas kontroli biletowej nie 
musimy okazywać innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Jeśli chcemy mieć kartę 
elektroniczną ulgową, składając wniosek na Placu Daszyńskiego, dostarczamy kserokopię 
dokumentu uprawniającego do ulgi – np. legitymację szkolną lub studencką. Po złożeniu 
wniosku, na wydanie karty elektronicznej zaczekamy kilka dni. 
Wyrobienie imiennej karty elektronicznej jest BEZPŁATNE. Dopiero za wydanie duplikatu 
zapłacimy 15 złotych, podobnie jak za wyrobienie karty „na okaziciela”. 
 
Gdzie kupimy bilety? 
Bilety jednorazowe można kupić w większości kiosków w Częstochowie, w sklepach 
spożywczych i z prasą. Ogólnie są łatwo dostępne. Bilety 45- i 60-minutowe sprzedają 
kierowcy w autobusach (aktualnie nie ma takiej możliwości, ze względu na ograniczenia 
związane z epidemią COVID-19).  
Głównie w weekendy w gminie Mstów będą gościły nowe autobusy z biletomatami, w których 
także będzie można nabyć wiele rodzajów biletów, płacąc za nie bilonem lub kartą płatniczą. 
Bilety okresowe można kupić w punktach sprzedaży MPK, np. na Placu Daszyńskiego, 
w Kamienicy Kupieckiej, w siedzibie MPK przy Alei Niepodległości 30, a od niedawna również 
przez Internet. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej MPK, na której znajdą 
Państwo wszystkie przydatne informacje: www.mpk.czest.pl 
 

Nie jeździmy „na gapę” 
Nie należy jeździć autobusami MPK „na gapę”. Kara za przejazd bez ważnego biletu wynosi 
288 złotych, poza tym takie praktyki osłabiają wynik finansowy linii i mogą zagrozić jej 
utrzymaniu na trasie do gminy Mstów. Dlatego po prostu kasujmy bilety lub zabierajmy 
w podróż ważny bilet okresowy i ewentualnie dokument uprawniający do ulgi. 


