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Witam Państwa serdecznie,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w roku 
bieżącym obchodzimy Jubileusz 60-lecia 
Przedsiębiorstwa PKS GRYFICE. 

Z tej okazji składam Wszystkim Pracownikom obecnym 
i byłym, podziękowania za lata pracy, zaangażowanie, 
wspólny trud i wysiłek.  Dzięki Wam jesteśmy na rynku 
już 60 lat.

Dziękuję naszym Klientom i Kontrahentom za współpracę 
i zaufanie, jakim obdarzacie nas od wielu lat.

Korzystając z okazji chciałbym złożyć Państwu, Waszym 
Rodzinom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i wszystkiego dobrego.

Prezes Zarządu
PKS Gryfice Sp. z o.o.



Dyrekcja PKS GRYFICE
    od 1954 roku

Wacław Sokołowski 

Jadwiga Rokoszewska

Emilia Mroczkowska 

Jacek Stypuła

Leokadia Mnich

Zygmunt Brzeziński

Jan Miler

Stefan Stępkowski 

Józef Dziewa

Mirosław Kowalczyk

Zygmunt Dziewguć

Halina Gryczenko

Grzegorz Tomczak 

Sebastian Dziewguć

Kierownik-Dyrektor 1954-1966

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych, 1978-1991

Główna księgowa 1982-1990

Z-ca Dyrektora ds. technicznych 1984-1990; 
Tymczasowy Kierownik Przedsiębiorstwa 1990-1991

Z-ca Dyrektora ds. przewozów 1989-1991

Z-ca dyrektora ds. przewozów, 1974-1989

Dyrektor 1974-1979

Z-ca Dyrektora ds. technicznych 1974-1977

Dyrektor 1966-1974

Dyrektor 1984-1990

Dyrektor 1979-1984, 1991-1995; 
Zarządca-Dyrektor Generalny 1995-2002; 
Prezes Zarządu od 5.IV.2002 r.

Prokurent od 2002 r.; 
Dyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych od 2006 r.

Główny Księgowy od 2004 r.

Dyrektor ds. logistyki transportu od 2006 r.
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Historia PKS GRYFICE

Historia PKS GRYFICE rozpoczyna się w 1954 r. 
W wyniku podziału Krajowej Komunikacji Samocho-
dowej w Szczecinie powstaje Stacja Terenowa PKS 
w Gry�cach. Początki działalności przewozowej 
(kierownik Wacław Sokołowski (1954-1966) to czasy 
legendarnych Sanów, Jelczów i Karosów, z charakte-
rystycznym logo w postaci czarnej kierownicy na 
żółtym tle z napisem „PKS”. Tabor ciężarowy to ok. 70 
samochodów, w tym IFY, Saherlingi, Stary 25 i Żubry.

Pierwsi pracownicy nazywani „założycielami przedsiębiorstwa”, od lewej: J. Staszak (mechanik), S. Sikora (kierowca), L. Arendt (kontroler techniczny), A. Hołubczak (spawacz), T. Mroczkowski (tokarz).

Pracownicy w pochodzie 1-Majowym, w pierwszym szeregu: W. Sokołowski, J. Grzybowski.

Lata 1954-1966

Pracę w PKS-ie rozpocząłem jako uczeń na stacji 
obsługi. Dwa kanały samochodowe już były, 
a dwa wykopaliśmy sami. Ogrzewanie też 
mieliśmy „najnowszej generacji” − paliliśmy 
opony, dętki i co popadło.  Praca była ciężka 
i niebezpieczna. Aby ściągnąć skrzynię biegów, 
trzy lub cztery osoby musiały podpierać ją 
deskami. Wszystko robiliśmy ręcznie. 
Pamiętam strajk w PKS-ie w latach siedemdzie-
siątych.  Spaliśmy na bazie, rodziny przynosiły 
nam jedzenie, a my pilnowaliśmy dobytku. 
jak była robota, to pracowało się po 14-15 
godzin i nikt nie narzekał. Każda godzina była 
zapłacona i mechanicy bardzo dobrze zarabiali.
Chętnie wracam do PKS-u. Raz w tygodniu jadę 
w „odwiedziny”. Ostatnio szedłem z Dyrektorem 
Dziewguciem, a on powiedział: „Patrz Bogdan 
na jakich teraz kanałach byś pracował".

Bogdan Arendt
zatrudniony w PKS 

w okresie 1.08.1964-15.11.2003



Lata 60-te i 70-te to okres dynamicznego rozwoju 
Przedsiębiorstwa. Stacja Terenowa PPKS zostaje 
przekształcona w samodzielne Przedsiębiorstwo 
PPKS Oddział III Towarowo-Osobowy. Dyrektorem 

Pracownicy na tle ekskluzywnego w latach 60-tych samochodu służbowego marki Warszawa.

Kierowcy na tle mikrobusa. Od prawej: m.in. B. Patora, S. Grądek. Hasła deklarujące przyjaźń do ZSRR oraz wierność partii towarzyszyły 
tłumnym pochodom 1-Majowym.

Lata 1966-1974

Placówki jest Józef Dziewa (1966-1974). Firma 
szczyci się jugosłowiańskimi Tamami, „ekskluzyw-
nymi” Autosanami.



Dział księgowości. Od lewej: E. Mroczkowska, W. Babiło-Wysocka, H. Muras, G. Gawin, B. Krupowicz, S. Biała, M. Brzostowska, E. Kalota, W. Hryniewicz.

Kierowcy w strojach służbowych. Od lewej: L. Podolak.

Pracę w PKS-ie rozpoczęłam jako młodsza księgowa. 
Siedziba PKS znajdowała się na ul. Niedziałkowskiego. 
Pracowałam w „materiałówce”, gdzie sprawdzaliśmy 
wszystko ręcznie. Liczyłyśmy na liczydłach, tzw. „kręcioł-
kach”. Dopiero po kilku latach pojawiły się maszyny liczące. 
Na przełomie lat 70 i 80 Pan Pokorski (główny księgowy) 
wprowadził pierwsze komputery, które były ogromne. Jako 
pierwsi w Gry�cach pracowaliśmy na komputerach. Moim 
pierwszym przełożonym był Pan Mulicki, następnie Tadeusz 
Krasowski, Lusia Mroczkowska i Marek Krasowski. Pracę 
w PKS-ie zakończyłam jako kierownik działu księgowości.

Maria Brzostowska
zatrudniona w PKS w okresie 03.10.1967-13.02.1995

W 1963 roku Urząd Pracy skierował mnie na kurs dla kobiet 
kierowców Żuka. Tak, jako jedna z niewielu kobiet jeździ-
łam Żukiem i Nysą. Woziłam pracowników i wszytko, co 
tylko trzeba było przewieźć.

Maria Wójcik
zatrudniona w PKS w okresie 30.07.1963-29.12.1989



W latach  1974-1984 Przedsiębiorstwem PPKS za-
rządzają kolejno dyrektor Jan Miler (1974-1979) 
oraz dyrektor Zygmunt Dziewguć (1979-1984).  To 
bardzo dobre czasy dla przedsiębiorstwa. Autobu-
sy PKS mocno wrastają w krajobraz regionu, stając 
się dla wielu małych miejscowości jedynym 
„oknem na świat”. Duże zapotrzebowanie na prze-

Po wykonaniu przez załogę „100% normy” był czas na wypoczynek i dobrą zabawę.

Nieistniejąca już „Stodoła” (tokarnia, spawalnia, szatnia i umywalnia). Kierowcy w modnych wówczas popelinowych prochowcach.

Lata 1975-1984

wozy powoduje ciągły rozwój placówki oraz ko-
nieczność zakupu kolejnych pojazdów. Są to m.in.: 
autobusy TAM do obsługi regularnych linii oraz 
Autosan H9L z podwyższonymi siedzeniami do 
przewozów turystycznych. Lata 70-te to okres naj-
większego zatrudnienia – około 540 pracowników.



Dyspozytornia osobowo-towarowa w 1978 roku.

Portiernia.

Pracę w PKS-ie rozpoczęłam jako telefonistka. Stare centrale telefoniczne... (śmiech)... tak jak na starych �lmach. 
Żeby połączyć rozmowę trzeba było wetknąć kabelek w odpowiednie miejsce. Nieraz, jak rozdzwoniły się telefony 
nie nadążałam łączyć kabelków. Potem byłam referentem ds. socjalnych. W stanie wojennym rozdawałam kartki 
pracownikom i ich rodzinom. 
Pracowałam z Mariolą Czajkowską, Jankiem Mietkiem, a naszą kierowniczką była Halina Gryczenko. W pokoju paliły-
śmy papierosy -wtedy można było, nawet przy kliencie. Nie przejmowaliśmy się, że Janek Mietek jest niepalący, nie 
przejęłyśmy się nawet skargą, którą na nas napisał do dyrektora Kowalczyka... a w pokoju nieraz było czarno od dymu.

Bogusława Zemska
zatrudniona w PKS od 11.05.1982



Pochód 1-Majowy (w pierwszym rzędzie uczniowie �rmy, w drugim K. Jurczak − kontroler techniczny).

Uroczyste otwarcie dworca autobusowego. Nowowybudowany dworzec autobusowy na ul. Kościuszki (1984).

Lata 1984-1990

Lata 80-te to kryzys gospodarczy i... kolejne 
przekształcenia. Od 1984 r. Przedsiębiorstwo 
funkcjonuje jako Krajowa Państwowa Ko-
munikacja Samochodowa (dyr. Mirosław Ko-
walczyk 1984-1990). Na naszych drogach 
„królują” Jelcze i Autosany. W 1984 r. powsta-
je dworzec autobusowy w Gry�cach przy 
ul. Kościuszki. 

13.05.1971 r. zostałem skierowany do PKS-u. Pamiętam jak 
nasze Panie miały Dzień Kobiet w Trzebiatowie a ja miałem 
je zawieźć. Kierownik Jan Grzybowski jak zobaczył moje 
dokumenty powiedział: „O kurcze, to Ty możesz na autobu-
sach jeździć!”... i następnego dnia jechałem SAN-em o 5.50 
rano z Gry�c do Drawska. Jeździłem z konduktorem Jan-
kiem Giedrowiczem. Prowadziłem też autobusy turystyczne 
i m.in. sześć razy byłem w Turcji. 

Sylwester Bamberski
zatrudniony w PKS od 13.05.1971,

obecnie kierowca przewozów szkolnych



Naczelnik Gry�c p. Dąbrowski wręcza odznakę 
J. Rokoszewskiej.

W. Saja odbiera odznakę „Za Zasługi dla Związków Zawodowych”. J. Siemczonek odbiera odznakę „Za Zasługi dla PKS”.

W 1964 roku pracowałam przez dwa tygodnie na Żubrach (samochód ciężarowy)... tylko przez dwa tygodnie, bo 
złapała mnie Inspekcja i kierownik Jan Grzybowski zapłacił za mnie dużą karę, bo w tamtych czasach kobietom nie 
wolno było jeździć samochodami ciężarowymi.
Pamiętam pewną zabawną historię. Rysiek Mita i Janek Cebryński („Cypis”) pojechali na Śląsk po części samochodowe-
...oczywiście z rybami. Wszystko załatwili, trochę wypili, ale części było tyle, że nie mogli ich zmieścić na samochód.  
Rysiek zadzwonił do PKS-u na portiernię do Olgi Kisiel i powiedział: „sprawa nie cierpiąca zwłoki, trzeba przysłać 
samochód”. Kisielowa źle zrozumiała i powtórzyła Dyrektorowi: „Cypis nie żyje, trzeba wysłać samochód po zwłoki”.

Weronika Saja
zatrudniona w PKS w okresie 27.02.1970-27.09.1996

Leszek Stępniak, kierowca przewozów osobowych.



W 1990 r. w wyniku likwidacji oddziałów KPKS po-
wstaje 167 samodzielnych przedsiębiorstw, w tym 
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samo-
chodowej w Gry�cach, na czele którego stoi Dy-
rektor Zygmunt Dziewguć. W tym czasie m.in. po-

Lata 1990-2000

Tabor �rmy powiększył się o kolejne trzy samochody ciężarowe DAF XF.

Pracownicy nie tylko razem pracują, ale też chętnie wspólnie bawią się na corocznych piknikach.

Uroczystość nadania Certy�katu TÜV-POL dla stacji diagnostycznej PKS Gry�ce.

wstaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, auto-
matyczna myjnia samochodowa, rozbudowuje się 
stacja paliw i sklep motoryzacyjny, powstaje nowo-
czesne Centrum Usług Motoryzacyjnych.



Pracownicy witają 10 nowych Scanii.

Uroczyste otwarcie automatycznej myjni samochodowej.

Autobus w nowych barwach �rmowych.

13.09.1974 r. zostałem zatrudniony w PKS-ie. 
Kadrową była wtedy Krystyna Janikowska, 
Władzia Szysz była referentem. Do pracy 
przyjmował mnie dyrektor techniczny − Stefan 
Stępkowski. Do dziś pamiętam, że zapytał 
mnie o wykres żelazo-węgiel. Na warsztacie 
pracowałem w brygadzie osobowej u Henia 
Prokopowicza, a za dyrektora Millera przenie-
siono mnie do działu taboru − wypisywałem 
opony, dętki i rozliczałem paliwo kierowców 
z Łobza.
Pamiętam, jak kiedyś było trudno załatwić 
części do samochodów. Wszystko załatwiało 
się za ryby. Pojechałem do Kożuchowa. Wymia-
na była w garażu − ja zostawiłem ryby 
a zabrałem sprzęgła z dokumentami.

Kazimierz Jurczak
zatrudniony w PKS od 13.09.1974,

obecnie specjalista ds. BHP, BRD, OC



Prezes Zygmunt Dziewguć prezentuje certy�kat jakości ISO 9001, otrzymany podczas uroczystości z okazji 50-lecia �rmy.

Halina Gryczenko, Adam Ganowski, Henryk Rybicki odznaczeni za długoletnią pracę
dla �rmy Złotymi Krzyżami Zasługi.

Uroczyste otwarcie stacji paliw − pierwszej znaczącej inwestycji spółki.

Lata 2000-2014

Zostałam zatrudniona się w PKS-ie 21.09.1974 r. na 
stanowisku specjalisty ds. inwestycji. Pamiętam, jak 
wyglądała wtedy �rma − to były prawie same baraki. 
Stan wojenny w Polsce − to był bardzo trudny okres, 
wszystko było na kartki. W ramach akcji socjalnych 
załatwialiśmy w PGR-ach cebule, ziemniaki i jabłka 
i rozwoziliśmy naszym pracownikom po domach. 
Pamiętam jak dzisiaj dzień 12.12.1981 r. kupiłyśmy 30 
świniaków dla pracowników. M.in. z Sylwkiem Bamber-
skim, Bogdanem Arendtem, Leszkiem Tasarzem rozbie-
raliśmy mięso w zakładowej świetlicy − baraku całą 
sobotę do samego rana w niedzielę. Rano o godzinie 
5.00 ktoś zapukał do drzwi: „Wam wesoło? A tu wojna.” 
Pracowałam na wielu stanowiskach, ale to, co najlepiej 
wspominam to inwestycje − zajmuję się tym nadal.

Halina Gryczenko
zatrudniona od 21.09.1974, 

obecnie Prokurent, dyrektor 
ds. organizacyjno-administracyjnych



W 2000 r. Przedsiębiorstwo staje się Spółką 
Prawa Handlowego − powstaje Przedsię-
biorstwo PKS Gry�ce Sp. z o.o. Dyrektorem 
Generalnym, a od 2002 r. Prezesem Zarządu 
jest Zygmunt Dziewguć.  

Obecnie Przedsiębiorstwo PKS Gry�ce 
Sp. z o.o. posiada 149 autobusów i 5 składów 
towarowych. Świadczy usługi w zakresie 
przewozów pasażerskich, krajowych i mię-
dzynarodowych przewozów turystycznych 
oraz  międzynarodowego transportu ładun-
ków. Przedsiębiorstwo unowocześnia swoje 
obiekty, inwestuje w nowe technologie.  
Unowocześniane jest Centrum Usług Moto-
ryzacyjnych,  powstaje bezdotykowa myjnia 
samochodowa oraz stacje paliw. Klienci 
�rmy mogą też skorzystać z usług gastrono-
miczno – hotelarskich w nowoczesnym kom-
pleksie Restauracja 32 Motel.  Spółka jest 
jednym z największych pracodawców w re-
gionie − zatrudnia 350 osób.

Stacja Paliw PKS GRYFICE w Gry�cach pod patronatem LOTOS-u.

Bezdotykowa myjnia samochodowa w Gry�cach ze stanowiskiem odkurzania.

Stacja demontażu pojazdów w Gry�cach.



W 2009 roku Spółka otrzymała do�nansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na realizację 
projektu „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa PKS 
Gry�ce Sp. z o.o. w ramach dywersy�kacji świadczonych 
usług poprzez budowę motelu i wdrożenie innowacyjne-
go systemu do zarządzania”.

Restauracja 32 Motel.

Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów, renowacja kanałów samochodowych. Wymiana bram wjazdowych na elektryczne bramy HORMAN.

Modernizacja biurowca: gabinet Prezesa, sekretariat, sala konferencyjna, korytarz i biura.



Biuro Zarządu Przedsiębiorstwa PKS Gry�ce Sp. z o.o.

Zmodernizowana stacja paliw w Łobzie.

Nowy dworzec autobusowy w Nowogardzie.

Nowe samochody do przewozów towarowych − DAF-y XF.



Nowy tobor samochodowy.

Zarząd PKS Gry�ce Sp. z o.o. planuje w najbliższych 
latach kolejne inwestycje, których celem będzie 
podnoszenie jakości usług i konkurencyjności �rmy. 
Wymienić tu należy m.in. montaż kolejnych paneli 
fotowoltaicznych do zasilania obiektów przedsię-
biorstwa, termomodernizację hali obsługi napraw 
celem obniżenia strat ciepła i kosztów ogrzewania, 

Przyszłość PSK Gry�ce

budowę stacji do tankowania autobusów na gaz 
ziemny, zakup autobusów z silnikami do spalania 
gazu ziemnego, zakup komory lakierniczej oraz 
dalsze odnawianie taboru. Bardzo ważnym zada-
niem, które stoi przez Zarządem jest przygotowanie 
pracowników do wejścia w życie ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym w 2017 roku.



Spływ kajakowy Regą: Gryfice − Kłodkowo
W programie ognisko. Zapisy do 16.05.2014 r.

Wymiana kół

Zabawa integracyjna PAINTBALL Zapisy do 16.05.2014 r.

Wycieczka do ZOO w Berlinie Zapisy do 15.06.2014 r.

Wycieczka trzydniowa do Pragi Zapisy do 31.05.2014 r.

Wyjazd na Jarmark Świąteczny do Berlina
Zapisy do 15.09.2014 r.

WIELKI PIKNIK PKS Gryfice

Imprezy z okazji Jubileuszu
    dla pracowników PKS GRYFICE

od 1.05.2014 do 31.12.2014
Promocje obowiązują:

Promocje z okazji Jubileuszu
    dla pracowników PKS GRYFICE

24.05.2014

20 zł

Wymiana opon 30 zł
Przegląd samochodu

Ustawienie świateł, sprawdzenie hamulców, 
uzupełnienie ciśnienia w ogumieniu

GRATIS

Klimatyzacja
przegląd i odgrzybienie

GRATIS

Szybkie naprawy
(samochody osobowe)

−15%

Mycie samochodu
zewnętrzne

10 zł

Rabat na paliwo
Pb, ON, LPG

10 gr/l

Usługi gastronomiczno-
hotelarskie −10%

7.06.2014

13.06.2014

5.07.2014

09.2014

13.12.2014



Promocje
    dla klientów 
    PKS GRYFICE

www.pksgry�ce.com.pl
Więcej informacji:

15% rabatu 
na wymianę opon 
Promocja obowiązuje 1.05.2014-31.12.2014

Niższe koszty wynajmu autokarów 
na wycieczki dla szkół na terenie Powiatu Gry�ckiego
(ceny do negocjacji)

40% rabatu na bilet rodzinny 
na terenie woj. zachodniopomorskiego
Promocja obowiązuje 1.09.2014-30.09.2014

40% rabatu na bilet jednorazowy dla wszystkich 
60-latków na terenie woj. zachodniopomorskiego
Promocja obowiązuje 1.09.2014-30.09.2014

15% rabatu na napełnienie klimatyzacji
+ odgrzybienie GRATIS Promocja obowiązuje 1.05.2014-31.12.2014

Konkurs plastyczny
dla szkół podstawowych klas 1-3 
w gminie Gry�ce pt. „Autobus przyszłości”
Praca zbiorowa z zastosowaniem różnych technik plastycznych

Kawa lub hot-dog za 2 zł 
przy zatankowaniu minimum 20 l paliwa Promocja obowiązuje 1.05.2014-30.06.2014

10 zł za obiad dwudaniowy 
w Restauracji 32 Motel Promocja obowiązuje w każdy 6, 16 i 26 dzień miesiąca 1.05.2014-30.09.2014



Wypełnij ankietę
    − wygraj wspaniałe nagrody!

www.pksgry�ce.com.pl
Więcej informacji:


