
                                      UWAGA !! 

Informujemy, że od 19.05.2017r. nastąpi zmiana tras przejazdu autobusów 

Lubińskich Przewozów Pasażerskich na liniach 0, 1, 2, 6, 7, 8, 100, 101,                 

w związku remontem ulicy Skłodowskiej szkoła do ulicy Traugutta.  

Zostaną wyłączone z ruchu przystanki Skłodowskiej Szkoła 01 i 02 dla linii 0, 1, 2, 6, 8, 100, 

101. 
 

 Dla linii 0, 1, 2, 6, 100, 101 w zamian za przystanki Skłodowskiej Szkoła 01 i 02 będzie obowiązywał przystanek: ul. Bema (nowe 

przystanki). 

 Dla linii 7 - dla kursów jadących przez Kolejową w zamian za przystanki Skłodowskiej Szkoła 01 i 02 będzie obowiązywał 

przystanek: ul. Bema (nowe przystanki), a dla kursów jadących przez Kopernika obowiązywad będzie przystanek  Niepodległości   

Centrum 01  i 02. 

 Trasa przejazdu na linii nr 0 - kierunek Krzeczyn z przystanku Kościuszki Dworzec PKS 02 dojazd do przystanku ul. Bema                   

(na wysokości szpitala), dojazd do przystanku 1-go Maja 01 i dalej wg rozkładu. 

 Trasa przejazdu na linii nr 0 -  kierunek Małomice z przystanku 1-go Maja 02 skręt w lewo w ulicę Bema przystanek na wysokości 

szpitala (boisko szkoły), dojazd do przystanku Kościuszki-Dworzec PKS 01 lub do przystanku Skłodowskiej Cmentarz 02 jeżeli 

jedzie na KGHM i dalej zgodnie wg  rozkładu. 

 Trasa przejazdu na linii nr 1 - kierunek Przylesie z przystanku Pileckiego/Kaczyoskiego 02 nż. dojazd do przystanku ul. Bema           

(na wysokości  szpitala), dojazd do przystanku 1-go Maja 01 i dalej wg rozkładu. 

 Trasa przejazdu na linii nr 1 - kierunek Ustronie z przystanku 1-go Maja 02 skręt w lewo w ulicę Bema przystanek na wysokości 

szpitala (boisko szkoły), dojazd do przystanku Kaczyoskiego-Wiadukt 02 i dalej wg rozkładu. 



 Trasa przejazdu linii nr 2 - kierunek Krzeczyn z przystanku Kościuszki -Dworzec PKS 02 dojazd do przystanku ul. Bema (na 

wysokości szpitala), dojazd do przystanku 1-go Maja 01 i dalej wg rozkładu. 

 Trasa przejazdu linii nr 2 - kierunek Małomice z przystanku z przystanku 1-go Maja 02 skręt w lewo w ulicę Bema przystanek           

na wysokości szpitala (boisko szkoły), dojazd do przystanku Kościuszki-Dworzec PKS 01 lub do przystanku Skłodowskiej Cmentarz 

02 jeżeli jedzie na KGHM i dalej wg rozkładu. 

 Trasa przejazdu na linii nr 6 - kierunek Miroszowice z przystanku Kościuszki-Dworzec 03 dojazd do przystanku ul. Bema                    

(na wysokości szpitala), dojazd do przystanku 1-go Maja 01 i dalej wg rozkładu. 

 Trasa przejazdu na linii nr 6 - kierunek ZG Lubin z przystanku 1-go Maja 02 skręt w lewo w ulicę Bema przystanek na wysokości 

szpitala (boisko szkoły), dojazd do przystanku Skłodowskie Cmentarz  02 i dalej wg  rozkładu. 

 Trasa przejazdu na linii nr 7 - kierunek Sportowa (przez Kolejową) z przystanku Kościuszki-Dworzec 03 dojazd do przystanku           

ul. Bema (na wysokości szpitala), dojazd do przystanku 1-go Maja 01 i dalej wg rozkładu. 

 Trasa przejazdu na linii nr 7 - kierunek Sportowa (przez Kopernika ) z przystanku Kościuszki-Dworzec 03 dojazd do przystanku 

Niepodległości Centrum 02 dalej przejazd przez ulicę Armii Krajowej, Kopernika dojazd do przystanku Kopernika Cuprum Arena 

01 i dalej wg rozkładu. 

 Trasa przejazdu na linii nr 7 -  kierunek Obora z przystanku 1-go Maja (przez Kolejową) skręt w lewo w ulicę Bema przystanek na 

wysokości szpitala (boisko szkoły), dojazd do przystanku Skłodowskie Cmentarz 02 i dalej wg rozkładu.  

 Trasa przejazdu na linii nr 7 - kierunek Obora z przystanku 1-go Maja (przez Kopernika)  dojazd do przystanku Niepodległości 

Centrum 01 (ul. Kopernika, Armii Krajowej), dojazd do przystanku Skłodowskiej Cmentarz 02 i dalej wg rozkładu.  

 Trasa przejazdu na linii nr 8 - wyłączony przystanek Skłodowskiej szkoła. 

 Trasa przejazdu na linii nr 100 – kierunek Niemstów, Gogołowice Obora z przystanku Kościuszki-Dworzec 02 dojazd do 

przystanku ul. Bema (na wysokości szpitala), dojazd do przystanku 1-go Maja 01 i dalej wg rozkładu. 



 Trasa przejazdu na linii nr 100 – kierunek Gola z przystanku 1-go Maja 02 skręt w lewo w ulicę Bema przystanek na wysokości 

szpitala (boisko szkoły), dojazd do przystanku Kościuszki –Dworzec PKS 01 i dalej zgodnie z rozkładem jazdy.  

 Trasa przejazdu linii nr 101 – kierunek Gorzyca z przystanku Kościuszki- Dworzec PKS 02 dojazd do przystanku ul. Bema                   

(na wysokości szpitala), dojazd do przystanku 1-go Maja 01 i dalej wg rozkładu. 

 Trasa przejazdu linii nr 101 – kierunek Kościuszki/Paderewskiego z przystanku 1-go Maja 02 skręt w lewo w ulicę Bema 

przystanek na wysokości szpitala (boisko szkoły), dojazd do przystanku Kościuszki-Dworzec PKS 01 lub do przystanku Skłodowskiej 

Cmentarz 02 jeżeli jedzie na KGHM i dalej wg rozkładu.    

 


