
Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych 

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie jak co roku w ramach akcji „ZNICZ” uruchamia linie 

specjalne „A”, „B”, „C”, „D”, „F”, „G”, „H”, „M”, „K” oraz „Z” kursujące na rzeszowskie 

cmentarze. 

Trasy poszczególnych linii specjalnych oraz częstotliwość kursowania przedstawiamy poniżej. 

Cmentarze Pobitno i  Wilkowyja: 

We wszystkie dni tygodnia kursują autobusy linii nr 15, 25, 26,  27 oraz 48. 

Ponadto w  dniach 28.10 – 30.10 oraz 02.11 (w dni robocze) będą realizowane dodatkowe kursy 

linii nr 15 do cmentarza Wilkowyja (co ok. 20 min) 

W dniach 31.10 oraz 01.11 będą realizowane dodatkowe linie specjalne (w godz. ok. 9.00 – 

17.00): 

„A”: Matuszczaka pętla -  cmentarz Wilkowyja  

ulicami Podkarpacką, Dąbrowskiego, Lisa – Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, 

Lwowską. 

Kursuje co ok 10 minut  

 

„B”: Hetmańska stadion  -  cmentarz Wilkowyja 

ulicami Hetmańską, Lisa – Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską. 

Kursuje co ok 10 minut 

 

 „C”: Mikołajczyka pętla  -  cmentarz Wilkowyja 

ulicami Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Okulickiego, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, 

Lwowską. 

Kursuje co ok 10 minut. 

 

 „D”: Obr. Poczty Gdańskiej pętla  -  cmentarz Wilkowyja  

ulicami Obrońców Poczty Gdańskiej, Wyzwolenia, Lubelską, Marszałkowską, Piłsudskiego,  

Pl. Wolności, Lwowską. 

Kursuje co ok 10 minut 

 

 „F”: Wita Stwosza/Langiewicza -  cmentarz Wilkowyja 

ulicami Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Witosa, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, 

Lwowską. 

Kursuje co ok 10 minut  

 

 „G”: Kard. K Wojtyły  -  cmentarz Wilkowyja 

ulicami Kard. K. Wojtyły, Miłą, Strażacką, Robotniczą, Łukasiewicza, Sikorskiego, Rejtana, 

Lwowską. 

Kursuje co ok 20 minut 

 

 



 „H”: Baligrodzka -  cmentarz Wilkowyja  

ulicami Baligrodzką, Iwonicką, Odrzykońską, Bł. Karoliny, Wiktora, Witosa, Krakowską, 

Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską. 

Kursuje co ok 10 minut 

 

 „M”: Kopisto Uniwersytet -  cmentarz Wilkowyja  

ulicami Podwisłocze, Powst. Warszawy, Rejtana, Paderewskiego, Krzyżanowskiego, 

Niepodległości, Mieszka I, Lwowską. 

Kursuje co ok 10 minut 

 

Cmentarz na ul. Słocińskiej 

W dni robocze kursują autobusy linii nr 6 i 46, w soboty niedziele i święta tylko autobusy linii nr 

6. 

W dniach 31.10 oraz 01.11 będzie realizowana dodatkowa linia specjalna (w godz. ok. 9.00 – 

17.00): 

„K”: Poselska pętla  -  Słocińska  

Rozpoczęcie kursu: 

Powst. Warszawy Dom Studenta 08 do Malawy – godz. 9.00 

Rejtana Nowe Miasto 09 do Poselskiej – godz. 9.00 

ulicami Budziwojską, Jana Pawła II, Kwiatkowskiego, Powst. Warszawy, Rejtana, 

Paderewskiego, Słocińską. 

Kursuje co ok. 45 minut.  

 

Cmentarz Zwięczyca na ul. Świętokrzyskiej: 

Aktualnie nie jest realizowana komunikacja w okolice tego cmentarza 

W  dniach 28.10 – 30.10 oraz 02.11 (w dni robocze) do ul. Świętokrzyskiej wydłużona zostanie 

trasa linii nr 39, zwiększona zostanie ilość par kursów z 5 do 9. Autobus będzie kursował co ok. 

80 min. 

W dniach 31.10 oraz 01.11 do ul. Świętokrzyskiej wydłużone zostaną niektóre kursy linii nr 59 

(wszystkie pomiędzy godz. ok.9.00  a 18.00) 

 

Dodatkowo od tego roku uruchomiona zostaje linia specjalna (w godz. ok. 9.00 – 18.00): 

 

„Z”: Zwięczycka MPWiK  -  cmentarz Zwięczyca 

ulicami Zwięczycką, Podkarpacką, (Jarową), Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, Świętokrzyska. 

Kursuje co ok. 90 minut 

  



W przypadku ustanowienia przez władze państwowe dnia 02 listopada dniem wolnym od pracy 

wprowadzony zostanie w tym dniu rozkład jazdy obowiązujący w niedziele i święta. Wykonywane 

będą również wszystkie kursy linii specjalnych, tak jak to będzie miało miejsce w dniu 1 listopada.   

Na liniach specjalnych obowiązywać będą ceny biletów jak dla pozostałych linii miejskich, 

zachowują ważność wszystkie bilety okresowe (liniowe, sieciowe, pięciodniowe i semestralne) 

jak również uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Zachęcamy wszystkich 

Podróżnych chcących skorzystać z komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych o 

wcześniejszy zakup biletów.  

W okolicach cmentarzy pojawią się patrole funkcjonariuszy oraz pracowników ZTM Rzeszów 

dbające o porządek i prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz o przestrzeganie 

zasad obowiązującego reżimu sanitarnego.  

 


