
OGŁOSZENIE  

Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, 
że w dniu 1 listopada 2022 r. wprowadza się dodatkowe kursy 
autobusów komunikacji miejskiej w celu bezpłatnego dowozu 
mieszkańców Słubic w okolice cmentarza komunalnego. 

 
I .Autobus ( ul. Grzybowa – Cmentarz Komunalny – ul. Grzybowa) 

 

Harmonogram kursów 

 

 

Dojazd: 

- ul. Grzybowa,  

- ul. Wojska Polskiego (Formcom),  

- ul. Wojska Polskiego (SP nr 2), 

- ul. Bohaterów Warszawy (Sąd),  

- ul. Chopina,  

- ul. Kościuszki  (Merkury), 

- ul. Konopnickiej,  

- ul. Sienkiewicza, 

- al. Niepodległości (Kościół) 

-  ul. Kupiecka (Bazar) 

 

Trasa powrotna:  

- ul. Kupiecka (Bazar), 

- al. Niepodległości (Kościół), 

- ul. Sienkiewicza, 

- ul. Konopnickiej, 

- ul. Kościuszki (Merkury), 

- ul. Chopina, 

- ul. Bohaterów Warszawy (Sąd),  

- ul. Wojska Polskiego (Formcom) 

- ul. Grzybowa. 

 
 
 
 

Lp. Godziny odjazdu autobusu 
z przystanku przy               

ul. Grzybowej 

Godziny odjazdu (powrotne)            
z przystanku przy  

ul. Kupieckiej (Bazar)  
przez al. Niepodległości 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

10:30 
11:30 
13:30 
14:30 
15:30 

11:00 
12:00 
14:00 
15:00 
16:00 



 
 

II. Autobus (ul. Boh. Warszawy (Sąd)  – Cmentarz Komunalny – ul. Boh. 

Warszawy (Sąd)) 

 

Harmonogram kursów 

 

 

 

Dojazd:  

- ul. Bohaterów Warszawy (Sąd), 

- ul. Chopina,  

- ul. Kościuszki (Merkury),  

- ul. Konopnickiej,  

- ul. Sienkiewicza,  

- al. Niepodległości (Kościół),  

- ul. Kupiecka (Bazar). 

 
Trasa powrotna: 

- ul. Kupiecka (Bazar), 

- ul. Sportowa (Stadion), 

- ul. Sportowa (Obozowa),  

- ul. Rzepińska (Folwarczna),  

- ul. Narutowicza (Przedszkole),  

- ul. Sienkiewicza, 

- ul. Konopnickiej,  

- ul. Kościuszki (Merkury),  

- ul. Chopina, 

- ul. Bohaterów Warszawy (Sąd).  

 

Jednocześnie informuję, że w związku z możliwymi zatorami 
drogowymi w okolicach cmentarza komunalnego, mogą wystąpić 
opóźnienia dotyczące ustalonych godzin odjazdów autobusów. 

Z uwagi na zmianę organizacji ruchu w obrębie 
cmentarza, linia nr 6, w dniu 1 listopada zostaje zawieszona.  

Lp. Godziny odjazdu autobusu 
z przystanku przy  

ul. Bohaterów Warszawy (Sąd) 

Godziny odjazdu (powrotne)  
z przystanku przy  

ul. Kupieckiej (Bazar) 
przez  

ul. Narutowicza (Przedszkole) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
15:00 
16:00 

10:30 
11:30 
12:30 
13:30 
15:30 
16:30 


